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NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 

31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA  

ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO  
 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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Bağımsız 

Denetimden 

Geçmemiş

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş

Dipnot 31 Mart 2016 31 Aralık 2015

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar            955.720.921        1.094.101.658 

Nakit ve Nakit Benzerleri 5              87.573.850 226.061.741

Ticari Alacaklar            575.142.650           596.232.981 

  İlişkili taraflardan ticari alacaklar 20              18.188.522 18.541.627

  İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 7            556.954.128 577.691.354

Diğer Alacaklar                   515.062 397.045

  İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar                   515.062 397.045

Türev Varlıklar                             -                    109.927 

Stoklar 8            102.583.265 103.016.525

Devam Eden Sözleşmelere İlişkin Varlıklar            126.314.082             99.108.517 

Peşin Ödenmiş Giderler 9              13.245.469             32.896.350 

Diğer Dönen Varlıklar              50.346.543 36.278.572

Duran Varlıklar 252.458.455 258.513.498

Ticari Alacaklar 7            107.330.898           109.479.328 

Maddi Duran Varlıklar 10              37.914.337             40.220.084 

Finansal Yatırımlar                1.123.397                  862.056 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar              87.462.231             90.035.336 

  Şerefiye 11              51.930.861 53.290.807

  Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11              35.531.370 36.744.529

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3                3.328.145               2.601.418 

Diğer Duran Varlıklar                6.329.983               6.872.784 

Peşin Ödenmiş Giderler 9                1.539.057               1.098.957 

Ertelenmiş Vergi Varlıkları 18                7.430.407               7.343.535 

TOPLAM VARLIKLAR         1.208.179.376        1.352.615.156 

 
 

 



NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

  
31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA 

ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO 
  

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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Bağımsız 

Denetimden 

Geçmemiş

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş

Dipnot 31 Mart 2016 31 Aralık 2015

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler            745.946.348           866.372.756 

Kısa Vadeli Borçlanmalar 6            333.773.513           333.068.285 

Ticari Borçlar            245.529.038           350.117.975 

  İlişkili taraflara  ticari borçlar 20                   160.460                   45.443 

  İlişkili olmayan taraflara  ticari borçlar 7            245.368.578          350.072.532 

Diğer Borçlar                3.613.793             12.731.107 

  İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar                3.613.793            12.731.107 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında 

  Borçlar              27.014.852             13.034.339 

Ertelenmiş Gelirler              61.810.568             67.306.810 

Kısa Vadeli Karşılıklar              11.894.540             21.376.150 

  Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar                7.358.523            16.637.781 

  Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13                4.536.017              4.738.369 

Alınan Avanslar              60.350.110             66.778.156 

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                1.959.934               1.959.934 

Uzun Vadeli Yükümlülükler              37.783.352             49.041.503 

Ticari borçlar 7              12.313.104             12.781.889 

Uzun Vadeli Karşılıklar              20.073.205             20.513.651 

  Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar              20.073.205            20.513.651 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18                5.397.043             15.745.963 

ÖZKAYNAKLAR 424.449.676 437.200.897

Sermaye              64.864.800             64.864.800 

Sermaye Düzeltme Farkları              41.612.160             41.612.160 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak 

Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler                8.483.078               7.661.632 

   Yabancı Para Çevrim Farkı                8.483.078              7.661.632 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 

Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler              68.222.178           115.078.646 

   Aktüeryal Kayıp              (8.321.961)            (8.321.961)

   Yabancı Para Çevrim Farkı              76.544.139          123.400.607 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler              33.555.110             33.182.076 

Net Dönem (Zararı)/Karı               (1.767.771)             34.305.075 

Geçmiş Yıllar Karları            209.480.121           140.496.508 

TOPLAM KAYNAKLAR         1.208.179.376        1.352.615.156 



NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

  
1 OCAK- 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT  

ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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Dipnot

31 Mart 2016

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

31 Mart 2015

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat 15                           204.465.478                   158.894.613 

Satışların Maliyeti (-) 15                          (181.983.717)                 (145.428.050)

BRÜT KAR                             22.481.761                     13.466.563 

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)                            (12.990.246)                   (11.699.402)

Genel Yönetim Giderleri (-)                              (4.428.600)                     (3.761.728)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)                                 (583.902)                        (304.761)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16                               6.566.375                       1.426.772 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 16                              (2.554.705)                   (10.416.869)

ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)                               8.490.683                   (11.289.425)

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                  140.346                          661.289 

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)                                   (86.801)                        (274.905)

FİNANSMAN GELİRİ/GİDERİ ÖNCESİ 

FAALİYET KARI / (ZARARI)                               8.544.228                   (10.903.041)

Finansman Gelirleri 17                                            -                       27.046.719 

Finansman Giderleri (-) 17                            (20.857.038)                     (6.721.477)

VERGİ ÖNCESİ (ZARAR)/ KAR                            (12.312.810)                       9.422.201 

Vergi geliri/ (gideri)                             10.545.039                     (4.647.171)

 - Dönem vergi gideri 18                                            -                            (50.432)

 - Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri) 18                             10.545.039                     (4.596.739)

DÖNEM (ZARARI)/KARI                              (1.767.771)                       4.775.030 

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda 

  Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer 

  Kapsamlı Giderler ve Gelirler
                           (46.856.468)                     23.293.004 

Yabancı para çevrim farkları                            (46.856.468)                     23.293.004 

Kar veya Zararda 

  Yeniden Sınıflandırılacak Diğer 

  Kapsamlı Gelirler ve Giderler                             35.873.018                     17.612.148 

Yabancı para çevrim farkları                             35.873.018                     17.612.148 

DİĞER KAPSAMLI (GİDER)/ GELİR                            (10.983.450)                     40.905.152 

TOPLAM KAPSAMLI (GİDER)/ GELİR                            (12.751.221)                     45.680.182 

Pay başına (kayıp)/ kazanç 19                                   (0,0273)                            0,0736 

Bağımsız Denetimden Geçmemiş

 
 



NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

  
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 

  

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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Kar veya Zararda 

Yeniden 

Sınıflandırılacak 

Diğer Kapsamlı 

Gelirler ve Giderler

Sermaye

Sermaye 

Düzeltme 

Farkları

Yabancı Para Çevrim 

Farkı

Yabancı Para 

Çevrim Farkı Aktüeryal Kayıp

Kardan Ayrılan 

Kısıtlanmış 

Yedekler

Geçmiş Yıllar 

Karları 

Net Dönem 

(Zararı)/Karı TOPLAM

1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla 

bakiye 64.864.800 41.612.160 5.315.561 75.736.230 (8.053.531) 32.809.042 98.768.665 11.845.089 322.898.016

Yabancı para işlemlerden çevirim 

  farkları - - 2.641.071 23.293.004 - - 14.971.077 - 40.905.152

Net dönem karı - - - - - - - 4.775.030 4.775.030

Toplam kapsamlı gelir - - 2.641.071 23.293.004 - - 14.971.077 4.775.030 45.680.182

Transfer                 -                   -                                    -                              -                              -                             -               11.845.089              (11.845.089)                         -   

31 Mart 2015 tarihi itibarıyla bakiye 64.864.800 41.612.160 7.956.632 99.029.234 (8.053.531) 32.809.042 125.584.831 4.775.030 368.578.198

1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla 

bakiye 64.864.800 41.612.160 7.661.632 123.400.607 (8.321.961) 33.182.076 140.496.508 34.305.075 437.200.897

Yabancı para işlemlerden çevirim 

  farkları                 -                   -                          821.446            (46.856.468)                            -                             -               35.051.572                              -           (10.983.450)

Aktüeryal kayıp                 -                   -                                    -                           -                                 -                             -                             -                                -                           -   

Aktüeryal kayıp kalemine ilişkin 

   ertelenmiş vergi geliri                 -                   -                                    -                           -                                 -                             -                             -                                -                           -   

Net dönem karı                 -                   -                                    -                              -                              -                             -                             -                  (1.767.771)           (1.767.771)

Toplam kapsamlı gelir                 -                   -                          821.446            (46.856.468)                            -                             -               35.051.572                (1.767.771)         (12.751.221)

Transfer                 -                   -                                    -                              -                              -                             -               34.305.075              (34.305.075)                         -   

Yasal yedeklere transferler                 -                   -                                    -                              -                              -                    373.034                (373.034)                              -                           -   

31 Mart 2016 tarihi itibarıyla bakiye 64.864.800 41.612.160 8.483.078 76.544.139 (8.321.961) 33.555.110 209.480.121 (1.767.771) 424.449.676

Birikmiş Karlar

Kar veya Zararda

 Yeniden 

Sınıflandırılmayacak

Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler

 Geçmiş yıllar karları, olağanüstü yedekleri içermektedir. 



NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 

1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 

ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU 
 

 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
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Dipnot 

31 Mart 2016

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

31 Mart 2015

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları

Dönem Karı                     (1.767.771)                   4.775.030 

Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler 10-11                       5.430.842                   4.430.808 

Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplarla ile ilgili düzeltmeler

                         (12.683)                    (270.648)

Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler                          337.225                      189.673 

Kıdem ve özel emeklilik planı karşılığı ile ilgili düzeltmeler                          682.634                      826.956 

Prim karşılıkları ile ilgili düzeltmeler                       6.339.018                   2.968.798 

Borç karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 13                        (201.799)                 (1.489.748)

Şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler 7                          207.797                   1.177.612 

Stok değer düşüklüğü iptali ile ilgili düzeltmeler 8                                   -                                  -   

Türev enstrümanlar ile ilgili düzeltmeler                          109.927                                -   

Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 16                        (545.893)                      (76.648)

Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 17                     10.823.513                   6.112.966 

Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler 16-17                       3.606.084               (17.870.796)

Özkaynak yöntemi ile değerlenen 

finansal yatırımlar ile ilgili düzeltmeler 3                        (726.727)                    (112.197)

Reeskont (geliri)/ gideri ile ilgili düzeltmeler 16                        (670.462)                                -   

Vergi gideri/ (geliri)  ile ilgili düzeltmeler 18                   (10.545.039)                   4.647.171 

Dönem Net Karı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler                     14.834.437                      533.947 

Ticari alacaklar ile ilgili düzeltmeler 7                     (2.714.932)               108.741.525 

Stoklar ile ilgili düzeltmeler 8                     (2.280.894)                   3.947.843 

Devam eden sözleşmelere ilişkin varlıklar ile ilgili düzeltmeler                   (30.889.129)               (19.883.591)

İlişkili taraflardan alacaklar ile ilgili düzeltmeler 20                        (124.726)                      720.656 

Peşin ödenen giderler ile ilgili düzeltmeler 9                     19.055.376                 (1.864.978)

Diğer alacaklar ve dönen varlıklar ile ilgili düzeltmeler 8-19                   (15.709.000)                 (1.037.497)

Diğer duran varlıklar ile ilgili düzeltmeler                          381.676                      101.942 

Ticari borçlar ile ilgili düzeltmeler 7                   (99.621.883)               (87.557.605)

Alınan avanslar ile ilgili düzeltmeler                     (4.907.307)               (21.261.176)

Ertelenmiş gelirler ile ilgili düzeltmeler                     (3.925.313)                 (1.916.048)

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ile ilgili düzeltmeler                     14.868.814                 14.059.363 

Diğer borçlar ile ilgili düzeltmeler                     (9.133.770)                 (8.537.004)

İlişkili taraflara borçlar ile ilgili düzeltmeler 20                          106.041                   1.664.108 

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler                 (134.895.047)               (12.822.462)

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları                 (121.828.381)                 (7.513.485)

Ödenen vergiler -                                (187.368)                   

Ödenen prim karşılıkları (13.864.791)                  (10.334.386)              

Ödenen izin karşılıkları (593.716)                       (288.913)                   

Ödenen kıdem ve özel emeklilik tazminatları (2.620.074)                    (373.141)                   

(138.906.962)                (18.697.293)              

B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları

Alınan faizler 545.893                        76.648                      

Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 10-11 (3.563.880)                    (1.019.690)                

Finansal yatırımlar (261.341)                       (150.065)                   

Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri 10-11 98.963                          821.912                    

(3.180.365)                    (271.195)                   

C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit (çıkışları)/girişleri (3.985.083)                    47.500.194               

Ödenen faiz gideri (2.527.118)                    (3.468.504)                

(6.512.201)                    44.031.690               

Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit 

   ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (A+B+C) (148.599.528)                25.063.202               

D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit

   Benzerleri Üzerindeki Etkisi 10.111.637                   (3.747.150)                

Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (A+B+C+D) (138.487.891)                21.316.052               

E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri 5 226.061.741                 84.325.174               

Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E) 5 87.573.850                   105.641.226             

Bağımsız Denetimden Geçmemiş

 



NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 

1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT  

ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 

 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
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1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

 

Netaş Telekomünikasyon A.Ş. ("Şirket"), bağlı ortaklıkları ve iştiraki (hep birlikte “Grup”), 

haberleşme tesis ve teçhizatları üretimi ve bunların satışı, proje kurulum danışmanlığı, teknik destek 

ve bakım onarım hizmetleri, yönetim hizmetleri, bilgi merkezi hizmetleri, stratejik dış kaynak 

kullanımı, uygulama faaliyetleri, iş devamlılığı ve entegre hizmetleri sunmak amacıyla İstanbul’da 

kurulmuş ve tescil edilmiş bir sermaye şirketidir. Şirket hisseleri Borsa İstanbul’da (BIST) işlem 

görmektedir. Grup'un daha önce Alemdağ Caddesi No:171 Ümraniye / İstanbul adresinde bulunan 

Grup merkezi, 23 Temmuz 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce Yenişehir Mahallesi, 

Osmanlı Bulvarı No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul adresi olarak tescil edilmiştir. 

 

Grup, yurtiçinde başta Aselsan, Türk Telekom, Vodafone, Avea, Türkiye Futbol Fedarasyonu, servis 

sağlayıcılar, bankalar ile kamu ve özel kuruluşlar için ağ ve iletişim çözümleri ile modern iletişim 

altyapıları kurmaktadır. Şirket ayrıca yurtiçindeki müşterilerinin yanı sıra Genband ve Kapsch 

firmalarına da araştırma ve geliştirme hizmetleri ve yüksek teknoloji çözümleri sunmaktadır.  

 

Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık San.ve Tic.A.Ş. (“Probil”), müşterilerine sektörel çözüm, 

sistem entegrasyonu, dış kaynak kullanımı, servis ve bakım hizmetleri, ağ çözümleri ve danışmanlık 

hizmetleri sunmaktadır. 1989 yılında kurulmuş olan Probil, Cisco ve Microsoft başta olmak üzere çeşitli 

kuruluşlarla stratejik iş ortaklıkları ile Asya Pasifik (Nepal), Kazakistan, Azerbaycan, Cezayir ve 

Özbekistan başta olmak üzere CIS ülkelerinde de katma değerli çözüm sunmaktadır. Danışmanlık, 

stratejik dış kaynak kullanımı, donanım ve destek hizmetleri vermek amacıyla Nisan 2006’da kurulan 

BDH Bilişim Destek Hizmetleri San. Tic. A.Ş. (“BDH”) ise, bilgi teknolojileri alanında hizmet çözümleri 

sunmaktadır.  
 

Şirket’in Yönetim Kurulu’nun 11 Nisan 2012 tarihli kararına istinaden Kazakistan'ın Almaty kentinde 

sermayesinin tamamı Netaş'a ait olmak üzere 161.800 Tenge (yaklaşık 1.100 ABD Doları karşılığı) 

kuruluş sermayesi tahsisi yoluyla bir "Sınırlı Sorumlu Ortaklık" (Netas Telecom Limited Liability 

Partnership) kurulmuş olup, tescil işlemleri 25 Haziran 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 

Temmuz 2012 tarihinde tamamlanmış ve operasyona başlamıştır. 

 

Şirket ile Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'nin (“KRONT”) ortaklarından Lütfi Yenel arasında 

şirket sermayesini temsil eden A Grubu hisselerin %10'unun 1.700.000 TL bedel karşılığı satın 

alınması hususunda anlaşmaya varılmış olup, 28 Kasım 2013 tarihinde taraflar arasında % 10 hisse 

devri gerçekleşmiştir. 

 

Malta'da sermayesinin tamamı Şirket’e ait olmak üzere 1.200 AVRO kuruluş sermayesi tahsisi yoluyla 

bir şirket (Netaş Telecommunications Malta Ltd.) kurularak tescil işlemleri 4 Kasım 2014 tarihinde 

tamamlanmıştır. 

 

31 Mart 2016 tarihi itibarıyla Grup’un ortalama beyaz yakalı çalışan sayısı 2.121’tür (31 Aralık 2015: 

2.204). 

 

Özet Konsolide Finansal Tabloların Onaylanması 
 

Grup’un 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla düzenlenmiş özet konsolide finansal tabloları, 10 Mayıs 2016 

tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.  
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2. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR  
 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar 
 

a) TMS'ye Uygunluk Beyanı 
 

Şirket ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk 

Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta 

ve hazırlamaktadır.  
 

Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını 

bağlı bulundukları ülkenin para birimi cinsinden ve o ülkelerin mevzuatına uygun olarak 

hazırlamaktadırlar. 
 

İlişikteki özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih 

ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal 

Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 

5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) 

tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır. 
 

Ayrıca özet konsolide finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile 

açıklanan formatlara uygun olarak sunulmuştur. 

 

Grup ara dönemlerde özet finansal tablo hazırlamayı tercih etmiş olup, söz konusu özet konsolide 

finansal tablolarını TMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” standardına uygun olarak ve 31 Aralık 

2015 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tabloların muhasebe politikalarıyla tutarlı olarak 

hazırlanmıştır. Dolayısıyla bu özet ara dönem konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2015 tarihinde 

sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir. 
 

 
 

b) Konsolidasyona İlişkin Esaslar 
 

 Şirket'in bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla detayları aşağıdaki gibidir: 

Kuruluş ve 

faaliyet yeri

Grup’un 

sermayedeki pay 

oranı ve oy kullanma 

hakkı oran Ana faaliyet alanı

Probil Bilgi İşlem Destek ve 

Danışmanlık San.ve Tic.A.Ş.
Türkiye %100

Proje kurulum 

danışmanlığı ve ağ 

çözümleri

BDH Bilişim Destek Hizmetleri 

Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türkiye %100

Teknik destek, bakım 

onarım hizmetleri

Netaş Telecom Limited Liability 

Partnership
Kazakistan %100 Proje kurulum 

danışmanlığı, tasarım ve 

teknik destek hizmetleri

Netaş Telecommunications 

Malta Ltd
Malta %100 Telekom ekipmanları 

tedariği
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2. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı) 

  

b) Konsolidasyona İlişkin Esaslar (devamı) 

 

Özet konsolide finansal tablolar Şirket ve Şirket’in bağlı ortaklıkları tarafından kontrol edilen 

işletmelerin finansal tablolarını kapsar. Kontrol, Şirket’in aşağıdaki şartları sağlaması ile sağlanır: 

yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde gücünün olması; 

 

 yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde gücünün olması; 

 yatırım yapılan şirket/varlıktan elde edeceği değişken getirilere açık olması ya da bu getirilere 

hakkı olması; ve 

 getiriler üzerinde etkisi olabilecek şekilde gücünü kullanabilmesi. 

Yukarıda listelenen kriterlerin en az birinde herhangi bir değişiklik oluşmasına neden olabilecek bir 

durumun ya da olayın ortaya çıkması halinde Şirket yatırımının üzerinde kontrol gücünün olup 

olmadığını yeniden değerlendirir.  

Şirket’in yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde çoğunluk oy hakkına sahip olmadığı durumlarda, ilgili 

yatırımın faaliyetlerini tek başına yönlendirebilecek/yönetebilecek şekilde yeterli oy hakkının olması 

halinde, yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde kontrol gücü vardır. Şirket, aşağıdaki unsurlar da dahil 

olmak üzere, ilgili yatırımdaki oy çoğunluğunun kontrol gücü sağlamak için yeterli olup olmadığının 

değerlendirmesinde konuyla ilgili tüm olayları ve şartları göz önünde bulundurur:  

 

 Şirket’in sahip olduğu oy hakkı ile diğer hissedarların sahip olduğu oy hakkının 

karşılaştırılması; 

 Şirket ve diğer hissedarların sahip olduğu potansiyel oy hakları; 

 Sözleşmeye bağlı diğer anlaşmalardan doğan haklar; ve 

 Şirket’in karar verilmesi gereken durumlarda ilgili faaliyetleri yönetmede (geçmiş 

dönemlerdeki genel kurul toplantılarında yapılan oylamalar da dahil olmak üzere) mevcut 

gücünün olup olmadığını gösterebilecek diğer olay ve şartlar. 

 

Bir bağlı ortaklığın konsolidasyon kapsamına alınması Şirket’in bağlı ortaklık üzerinde kontrole sahip 

olmasıyla başlar ve kontrolünü kaybetmesiyle sona erer.  Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan 

bağlı ortaklıkların gelir ve giderleri, satın alım tarihinden elden çıkarma tarihine kadar konsolide kar 

veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir.  

 

Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin her bir kalemi ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü 

olmayan paylara aittir. Kontrol gücü olmayan paylar ters bakiye ile sonuçlansa dahi, bağlı ortaklıkların 

toplam kapsamlı geliri ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aktarılır. 

 

Gerekli olması halinde, Grup’un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı 

ortaklıkların finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmaktadır. 

 

Tüm grup içi varlıklar ve yükümlülükler, özkaynaklar, gelir ve giderler ve Grup şirketleri arasındaki 

işlemlere ilişkin nakit akışları konsolidasyon da elimine edilir. 

  



NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 

1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT  

ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 

 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

9 

 

2. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
  

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı) 

  
 

b) Konsolidasyona İlişkin Esaslar (devamı) 
  

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Grup’un iştiraklerinin detayları aşağıdaki gibidir: 

 

Ana Faaliyet 

Konusu Alım tarihi

Alınan 

sermayedeki pay

Transfer 

edilen bedel

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. Bilişim 28.11.2013 %10 1.700.000
 

  

İştirak Grup’un önemli derecede etkide bulunduğu işletmedir. Önemli derecede etkinlik, bir işletmenin 

finansal ve operasyonel politikalarına ilişkin kararlarına münferiden veya müştereken kontrol yetkisi 

olmaksızın katılma gücünün olmasıdır.  

 

Ekteki özet konsolide finansal tablolarda, iştirakin faaliyet sonuçları ile varlık ve yükümlülükleri, 

özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir. Özkaynak yöntemine göre konsolide bilançoda 

iştirak maliyet bedelinin iştirakin net varlıklarındaki alım sonrası dönemde oluşan değişimdeki 

Grup’un payı kadar düzeltilmesi sonucu bulunan tutardan, iştirakte oluşan herhangi bir değer 

düşüklüğünün düşülmesi neticesinde elde edilen tutar üzerinden gösterilir. İştirakin, Grup’un 

iştirakteki payını (özünde Grup’un iştirakteki net yatırımının bir parçasını oluşturan herhangi bir uzun 

vadeli yatırımı da içeren) aşan zararları kayıtlara alınmaz. İlave zarar ayrılması ancak Grup’un yasal 

veya zımni kabulden doğan yükümlülüğe maruz kalmış olması ya da iştirak adına ödemeler yapmış 

olması halinde söz konusudur. 

 

İştirak veya iş ortaklıklarındaki yatırımlar yatırım yapılan şirket iştirak veya iş ortaklığına dönüştüğü 

andan itibaren özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. İştirak veya iş ortaklığındaki 

payların satın alınmasıyla, satım alım bedelinin, iştirakin satın alınma tarihindeki kayıtlı belirlenebilir 

varlıklarının, yükümlülüklerinin ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinin üzerindeki kısmı 

şerefiye olarak kaydedilir. Şerefiye, yatırımın defter değerine dahil edilir ve yatırımın bir parçası 

olarak değer düşüklüğü açısından incelenir. İştirakin satın alınma tarihindeki kayıtlı tanımlanabilir 

varlıklarının, yükümlülüklerinin ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinin satım alım bedelini 

aşan kısmı yeniden değerlendirildikten sonra doğrudan kar veya zarar tablosuna kaydedilir. 

 

TMS 39 standardında yer alan kurallar, Grup’un bir iştirakteki yatırımı ile ilgili bir değer düşüklüğü 

karşılığının muhasebeleştirilmesinin gerekli olup, olmadığı belirlemek amacıyla uygulanır. Değer 

düşüklüğü göstergesi olması durumunda, iştirak yatırımının geri kazanılabilir tutarı (kullanım değeri 

ile gerçeğe uygun değerinden satış maliyetlerinin düşülmesi sonucu bulunan tutardan büyük olanı) ile 

defter değeri karşılaştırılarak yatırımın tüm defter değeri TMS 36’ya göre değer düşüklüğü açısından 

tek bir varlık gibi test edilir. İştirakteki yatırımın geri kazanılabilir tutarının sonradan artması 

durumunda, söz konusu değer düşüklüğü zararı TMS 36 uyarınca iptal edilir.  
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2. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

(devamı) 
  

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı) 
 

b) Konsolidasyona İlişkin Esaslar (devamı) 

 

Yapılan yatırım iştirak ya da iş ortaklığı olma özelliğini kaybettiğinde ya da satış amaçlı elde tutulan 

duran varlık olarak sınıflandırıldığında, Grup özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirmeyi sona erdirir. 

Eğer Grup iştirak veya iş ortaklığındaki payının tamamını elden çıkarmayıp kalan payı finansal varlık 

olarak sınıflandırırsa, kalan payını o günkü gerçeğe uygun değeri ile gösterir ve kalan payın gerçeğe 

uygun değeri, TMS 39 uyarınca başlangıçta muhasebeleştirilen gerçeğe uygun değer olarak kabul 

edilir. İştirak veya iş ortaklığının özkaynak yönteminin sona erdiği günkü kayıtlı değeri ile kalan payın 

gerçeğe uygun değeri ve iştirak veya iş ortaklığındaki satılan paylardan elde edilen kazanç arasındaki 

fark iştirak veya iş ortaklığının elden çıkarılmasından kaynaklanan kar/zarar olarak muhasebeleştirilir. 

Grup, iştirakteki veya iş ortaklığındaki yatırıma ilişkin daha önce diğer kapsamlı gelirde 

muhasebeleştirdiği tüm tutarları yatırım yapılan işletmenin varlık ya da borçlarını doğrudan elden 

çıkarması ile aynı esaslara uygun olarak muhasebeleştirir. Bu kapsamda iştirake veya iş ortaklığına 

ilişkin diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen tüm tutarlar, Grup’un iştiraki veya iş ortaklığı 

üzerindeki önemli etkiyi kaybetmesi durumunda özkaynak yönteminin sona ermesiyle özkaynaklardan 

kar/zarara aktarılır.  

 

Grup şirketlerinden biri ile Grup’un bir iştiraki arasında gerçekleşen işlemler neticesinde oluşan kar ve 

zararlar, Grup’un ilgili iştirakteki veya iş ortaklığındaki payı oranında elimine edilir.   
 

 

 

 

c) Geçerli Para Birimi ve Raporlama Para Birimi  
 

ABD Doları (“ABD$”), Grup operasyonlarında ağırlıklı olarak kullanılmakta ve Grup operasyonları 

üzerinde önemli bir etkiye sahip bulunmaktadır. ABD$, Grup için önemlilik arz eden durum ve 

olayların ekonomik temelini yansıtmaktadır. Grup, içinde bulunduğu ekonomik ortam ve faaliyetlerini 

değerlendirerek, geçerli para birimini 21 numaralı Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) – Yabancı 

Para Kurlarındaki Değişim Etkileri (“TMS 21”) uyarınca ABD$ olarak, özet konsolide finansal tablo 

ve dipnotlarda sunum para birimini TL olarak belirlemiştir. 
 

Özet konsolide finansal tablo ve dipnotların hazırlanabilmesi amacıyla, TMS 21 uyarınca, Grup’un 

yasal TL özet konsolide finansal tablolarındaki parasal bilanço kalemleri raporlama dönemindeki 

ABD$ kuruyla; parasal olmayan bilanço kalemleri, gelir ve giderler ile nakit akımları işlemin 

gerçekleştiği tarihin kuruyla (tarihsel kur) ABD$’a çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan 

işlemlerin çevriminden doğan çevrim farkları, konsolide kar veya zarar tablosunda net kur farkı 

karı/zararı olarak finansal gelirler hesabına yansıtılmıştır. 
 

SPK’nın 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu karar ile Türkiye yüksek enflasyon döneminden çıkmış 

ve dolayısıyla enflasyon muhasebesi uygulaması 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere sona 

ermiştir. Bu karara bağlı olarak ekli özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında, TL yüksek 

enflasyonlu olmayan ekonomiye ait bir para birimi olarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede TMS 21 

esas alınarak hazırlanan ABD$ konsolide finansal tabloların sunum amacıyla TL’ye çevrilmesinde, 

bilanço hesapları (bazı özsermaye hesapları hariç) için 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla T.C. Merkez 

Bankası döviz alış kuru (1 ABD$ = 2,8334 TL), kar veya zarar tablosu ve nakit akış tablosu kalemleri 

için 1 Ocak – 31 Mart 2016 dönemindeki üç aylık ortalama döviz kuru (1 ABD$ = 2,9434TL) 

kullanılmıştır (1 Ocak – 31 Mart 2015 dönemi için ortalama 1 ABD$=2,4578 TL). Sermaye ve kardan 

ayrılmış kısıtlanmış yedekler ekli konsolide özet finansal tablolarda yasal kayıtlardaki değerleriyle 

gösterilmiştir. 
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2. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
  

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı) 
 

c) Geçerli Para Birimi ve Raporlama Para Birimi (devamı) 
 

Sermayeye ilişkin çevrim farkları yabancı para çevrim farkları hesabında, kardan ayrılmış kısıtlanmış 

yedeklere ve geçmiş yıllar kar/zararlarına ilişkin çevrim farkları ise birikmiş kar/zararlar hesabında 

gösterilmiştir. Karşılaştırmalı özet konsolide finansal tablolar ise ilgili 31 Aralık 2015 dönemindeki 

kurlar esas alınarak TL’ye dönülmüştür (31 Aralık 2015: 1 ABD$=2,9076 TL) . 
 

2.2 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi 
 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un özet konsolide finansal 

tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem özet konsolide finansal 

tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde 

yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. 
 

 

2.3 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler 
 

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki 

dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Dönem içinde muhasebe politikalarında yapılan 

değişiklikler bulunmamaktadır. Uygulanan muhasebe politikaları önceki dönemlerle tutarlıdır. 
 

2.4 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 
 

Tespit edilen önemli cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde 

hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanmaktadır.  
 

2.5 Önemli Muhasebe Politikaları 
 

2.5.1 Hasılat 
 

Hasılat kaydı malın sahipliğiyle ilgili önemli risk ve getiriler alıcıya transfer edildiği zaman 

yapılmaktadır.  
 

 

 

Grup, genel olarak müşterileriyle geçerli bir anlaşmasının olduğu, ürünün veya servisin teslim edildiği, 

hasılat miktarının güvenilir bir şekilde ölçülebildiği ve işlemle ilgili ekonomik faydanın işletme 

tarafından elde edileceğinin muhtemel olduğu durumlarda gelir kaydı yapmaktadır. Şirket; ürün, 

verilen servis, yazılım veya ekipman hakkında tüm yükümlülükler yerine getirilene kadar gelirlerini ve 

bunlarla ilgili maliyetlerini ertelemektedir. Ertelenmiş gelirler, “Kısa ve Uzun Vadeli Ertelenmiş 

Gelirler” hesaplarında, ertelenmiş maliyetler de kısa ve uzun vadeli ayrımları yapılarak “Devam Eden 

Sözleşmelere İlişkin Varlıklar” hesaplarında muhasebeleştirilmektedir. 
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2. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

2.5 Önemli Muhasebe Politikaları (devamı) 

 

2.5.1 Hasılat (devamı) 

          

          TMS 11 – İnşaat Sözleşmeleri (“TMS 11”), yıllara sair kontratları bir varlığın veya nihai amaç ya da 

kullanım, teknoloji, fonksiyon ve tasarım açısından birbirleri ile yakından ilişkili veya birbirlerine 

bağlı bir varlık grubunun inşası için yapılmış sözleşmeler olarak tanımlamaktadır. Yıllara sari 

sözleşmelerinden elde edilen gelirler Şirket tarafından “tamamlanma yüzdesi metoduna” göre yukarıda 

belirtilen koşulların gerçekleşmesi şartıyla, kontratın belirli aşamalarının ve gerçekleşmiş 

maliyetlerinin tahmin edilen toplam kontrat maliyetiyle karşılaştırılması sonucu kayıtlara alınmaktadır. 

Sözleşmelerden zarar edileceği ihtimalinin ortaya çıkması durumunda ise sözleşmenin tahmini 

gelirleri ve giderleri kayıtlara hemen yansıtılmaktadır. Eğer müşterilerin kabulü ile ilgili bir belirsizlik 

söz konusu ise veya sözleşmenin süresi göreceli olarak kısa ise o güne kadar oluşan telafi edilebilecek 

giderler oranında gelir kayıtlara alınmaktadır. 

 

Grup, müşteriye sunulan ürünün içeriğinde bulunan yazılımın projenin vazgeçilmezi olduğu ve 

donanıma oranla yüksek olduğu projelerde hasılat kaydını, proje yükümlülüklerinin tamamlanma 

yüzdesine göre yapmaktadır.  

 

Servisleri de içeren yazılım lisansı satışları ile ilgili anlaşmalar için yazılım lisansı ile ilgili gelirler, 

verilen servislerle ilgili gelirlerden ayrı olarak sözleşmenin çeşitli elementlerinin Grup tarafından rayiç 

değerinin saptanabilir olması gibi çeşitli kriterler göz önüne alınarak kayıtlara alınmaktadır. Bu 

kriterlerin sağlanamaması durumunda gelirler ertelenmekte ve servis hizmeti de bittikten sonra hasılat 

olarak kaydedilmektedir.  

 

Asgari mühendislik gerektiren donanım ve servis projeleri, servis hizmeti verildiğinde veya mal 

teslimatında, hasılat olarak kayıtlara alınmaktadır.  

 

Sözleşme sonrası destek hizmetlerini de içeren servis sözleşmeleri servis süresi bitene kadar 

ertelenmekte ve servis hizmeti tamamlandığında hasılat olarak kayıtlara alınmaktadır. 

 

Sözleşmelere dayalı olarak alınan avanslar “Alınan Avanslar” hesap grubu altında “Alınan Sipariş 

Avansları” hesabı altında muhasebeleştirilmiştir. İlgili güne kadar gerçekleşen maliyetler ve kayıtlara 

alınan gelirler ve maliyetler sözleşme bazında değerlendirilmektedir. Pozitif farklar “Ticari Alacaklar” 

hesap grubu altında “Devam eden iş sözleşmelerinden fatura edilmemiş alacaklar” hesabı altında 

muhasebeleştirilmektedir.   

 

Lisans ve yazılım çözümleri için Grup, yazılım tesliminde ve servisin kullanılmaya başlanması 

durumunda ilk paragrafta da bahsedilen durumlar da göz önüne alınarak gelir kaydı yapmaktadır. 

Servisleri de içeren yazılım lisansı satışları ile ilgili anlaşmalar için yazılım lisansı ile ilgili gelirler, 

verilen servislerle ilgili gelirlerden ayrı olarak sözleşmenin çeşitli elementlerinin Şirket tarafından 

rayiç değerinin saptanabilir olması gibi çeşitli kriterler göz önüne alınarak kayıtlara alınmaktadır. Bu 

kıstasların sağlanamaması durumunda gelirler ertelenmekte ve servis hizmeti de bittikten sonra hasılat 

olarak kaydedilmektedir. Yalnızca eğitim ve danışmanlık gibi servis hizmetlerini içeren sözleşmelere 

ilişkin gelirler servis hizmeti verildiğinde satış olarak kayıtlara alınmaktadır. Sözleşme sonrası destek 

hizmetlerini de içeren bakım gelirleri servis süresi bitene kadar ertelenmekte ve servis hizmeti 

tamamlandığında satış olarak kayıtlara alınmaktadır. 
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2. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

(devamı) 
  

2.5 Önemli Muhasebe Politikaları (devamı) 
  

2.5.2 Stoklar 

 

Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile, aylık hareketli ağırlıklı ortalama 

maliyet yöntemine göre değerlenmektedir. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde 

oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile satışı gerçekleştirmek için 

yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir. Stokların net 

gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine indirgenir ve 

değer düşüklüğünün oluştuğu yılda kar veya zarar tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce 

stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi 

veya değişen ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu kanıtlandığı 

durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar önceden ayrılan değer 

düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır. 

 

2.5.3 Maddi Duran Varlıklar 
 

Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri 

düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. Arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmazlar ve 

maliyet değerlerinden birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. 
 

İdari amaçlı ya da hali hazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme 

aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. 

Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman 

isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri aktifleştirilir. Bu varlıkların inşası 

bittiğinde ve kullanıma hazır hale geldiklerinde ilgili maddi duran varlık kalemine sınıflandırılırlar. Bu 

tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır 

olduklarında amortismana tabi tutulurlar. 
 

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı 

ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı 

ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için 

her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 
 

Finansal kiralama ile alınan varlıklar, sahip olunan maddi duran varlıklarda olduğu gibi beklenen 

faydalı ömrüne göre amortismana tabi tutulur. Eğer finansal kiralama döneminin sonunda sahipliğin 

kazanılıp kazanılmayacağı kesin değil ise beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden 

kısa olanına göre amortismana tabi tutulur.  
 

Bir maddi duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar 

elde edilmesinin beklenmemesi durumunda konsolide bilanço dışı bırakılır. Maddi duran varlıkların 

elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya kayıp 

satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve konsolide kar veya zarar 

tablosuna dahil edilir. 
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2. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

(devamı) 

 

2.5 Önemli Muhasebe Politikaları (devamı) 

 

2.5.4 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

 

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar 

 

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan sınırlı ömre sahip olanlar, maliyet değerlerinden 

birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu 

varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. 

Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası 

etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük 

olarak muhasebeleştirilir. Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan sınırsız ömre sahip olanlar 

maliyet değerlerinden birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. 

 

Bilgisayar yazılımı 

 

Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar 

geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre 

(5yıl) itfa edilir. 

 

Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde kar veya 

zarar tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü Grup’un elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım 

ürünleri ile direk ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda 

sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir. Maliyetler, yazılımı 

geliştiren çalışanların maliyetlerini ve genel üretim giderlerinin bir kısmını da içermektedir.  

 

Duran varlık olarak değerlendirilen bilgisayar yazılım geliştirme maliyetleri, faydalı ömürleri 

üzerinden itfa edilir 

 

Sözleşmeye bağlı müşteri ilişkileri 

 

Bir işletme birleşmesiyle elde edilen sözleşmeye bağlı müşteri ilişkileri, satın alım tarihindeki gerçeğe 

uygun değeriyle muhasebeleştirilir. Sözleşmeye bağlı müşteri ilişkilerinin belirli bir ekonomik ömrü 

vardır ve maliyet bedelinden birikmiş itfa payının düşülmesi ile muhasebeleştirilir. İtfa payı, müşteri 

ilişkilerinin tahmini ömrü üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanmaktadır. 

 

2.5.5 Maddi Duran Varlıklar ve Şerefiye Haricinde Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Değer 

Düşüklüğü  

 

Grup, her raporlama döneminde maddi ve maddi olmayan varlıklarının, maliyet değerinden birikmiş 

amortismanlar ve itfa payları düşülerek bulunan defter değerine ilişkin değer kaybının olduğuna dair 

herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, değer 

düşüklüğü tutarını belirleyebilmek için o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Varlığın tek 

başına geri kazanılabilir tutarının hesaplanmasının mümkün olmadığı durumlarda, o varlığın ait 

olduğu nakit üreten biriminin geri kazanılabilir tutarı hesaplanır. Makul ve tutarlı bir dağılımın 

mümkün olduğu durumlarda, Şirket’in merkezi varlıkları nakit üreten bağımsız birimlere dağıtılır ya 

da makul ve tutarlı bir dağılımın mümkün olabileceği nakit üreten birimlerinin en küçük sınıfına tahsis 

edilir. 
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2. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

(devamı) 

  

2.5 Önemli Muhasebe Politikaları (devamı) 

 

2.5.5 Maddi Duran Varlıklar ve Şerefiye Haricinde Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Değer 

Düşüklüğü (devamı) 

 

Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen net satış fiyatı veya 

kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Kullanımdaki değer hesaplanırken, geleceğe ait tahmini nakit 

akımları, paranın zaman değeri ve varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi bir iskonto oranı 

kullanılarak bugünkü değerine indirilir. 

 

Varlığın (veya nakit üreten birimin) geri kazanılabilir tutarının, defter değerinden daha az olması 

durumunda, varlığın (veya nakit üreten birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilir. Bu 

durumda oluşan değer düşüklüğü kayıpları kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir, ancak, ilgili 

varlığın yeniden değerlenmiş olması durumunda, değer düşüklüğü kaybı yeniden değerleme fonundan 

indirilir. 

 

Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana 

gelen artış, önceki yıllarda değer düşüklüğünün finansal tablolara alınmamış olması halinde oluşacak 

olan defter değerini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. Değer 

düşüklüğünün iptali kar veya zarar tablosuna kayıt edilir ancak ilgili varlığın yeniden değerlenmiş 

olması durumunda iptal edilen değer düşüklüğü kaybı yeniden değerleme fonuna ilave edilir. 

 

2.5.6 Borçlanma Maliyetleri 

 

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu 

olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile direkt ilişki kurulabilen faiz giderleri, ilgili varlık 

kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar maliyetine dahil edilmektedir. 

 

Diğer tüm finansman giderleri, oluştukları dönemlerde gider olarak kar veya zarar tablosuna 

kaydedilmektedir. 

 

2.5.7 Finansal Araçlar  

 

Finansal varlıklar ilk kayıt tarihinde işlem tarihi esasına göre değerleri ile muhasebeleştirilmektedirler. 

İlk kayıt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, Grup’un vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve 

gücü olan finansal varlıklar, iskonto edilmiş maliyet değerleri üzerinden değer düşüklüğü dikkate 

alınarak değerlendirilmektedir. 

 

Vade sonuna kadar elde tutulacakları haricinde kalan finansal varlıklar alım-satım amaçlı yatırımlar ve 

satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmakta ve raporlama dönemindeki gerçeğe uygun 

değerleri ile değerlendirilmektedirler. Alım-satım amaçlı finansal varlıkların değerlemesi sonucu 

oluşan farklar dönem kar zararına yansıtılmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıkların değerlemesi 

sonucu oluşan farklar ise ilgili varlık elden çıkarılan kadar özkaynaklar altında 

muhasebeleştirilmektedir.  

 

Gerçeğe uygun değer, istekli alıcı ve satıcıların biraraya geldiği piyasalarda bir varlığın başka bir 

varlıkla değiştirilebileceği veya bir taahhütün yerine getirilebileceği değerdir. Bir finansal enstrümanın 

piyasa değeri, aktif bir pazarın mevcudiyeti durumunda, satıştan elde edilebilecek tutara veya satın 

almadan doğabilecek borca eşittir. 
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2. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

(devamı) 

  

2.5 Önemli Muhasebe Politikaları (devamı) 

 

2.5.7 Finansal Araçlar (devamı) 

 

Finansal enstrümanların tahmini gerçeğe uygun değeri Şirket tarafından piyasalara ilişkin bilgiler ve 

gerekli değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, gerçeğe uygun değerin 

belirlenmesinde kullanılan piyasa verilerinin yorumlanmasına gerek duyulmaktadır. Bu nedenle, bu 

raporda sunulan tahminler Şirket’in varlıklarını elden çıkarması durumunda cari piyasa koşullarında 

elde edebileceği değerler olmayabilir. 

 

Bazı finansal varlıkların maliyet değerine eşit olan kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli nitelikleri nedeniyle 

gerçeğe uygun değerlerine eşit olduğu varsayılmaktadır. 

 

Aşağıda her finansal enstrümanın tahmini gerçeğe uygun değerlerini belirlemede kullanılan yöntemler 

ve varsayımlar belirtilmiştir. 

 

Nakit ve nakit benzerleri: Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit, banka mevduatları ve satın alım 

tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve 

önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli 

yatırımlardır. Şirket’in nakit yönetiminin bir parçası olan faizsiz spot kredilerde nakit ve nakit 

benzerleri içerisinde gösterilmektedir. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değerlerine yakındır. 

 

Ticari ve diğer alacaklar: Ticari ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile 

muhasebeleştirilmekte, ilk kayıt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi 

kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden gösterilmektedirler. Ödenmesi gereken meblağların 

tahsil edilemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için 

tahmini tahsil edilmeyecek tutarları için karşılık ayrılarak, kar veya zarar hesabına kayıt edilir. Söz 

konusu bu karşılığın tutarı, alacağın defter değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Grup’ un 

yöneticileri ticari alacaklar ile diğer alacakların bilançodaki mevcut değerlerinin, gerçeğe uygun 

değerlerine yaklaştığını düşünmektedir. 

 

Ticari ve diğer borçlar: Ticari ve diğer borçlar başlangıçta gerçeğe uygun değerleri ile kayıtlara alınır 

ve sonradan etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak itfa edilmiş değerleri ile değerlenir. Grup’un 

yöneticileri, ticari ve diğer borçların defter değerinin gerçeğe uygun değerine yakın olduğunu 

düşünmektedir. 

 

İlişkili şirketlerden alacaklar/borçlar: İlişkili şirketlerden alacaklar/borçların bilanço değerleri gerçeğe 

uygun değerler olarak kabul edilmiştir. Tahsil edilebilirliği kesin olmayan 14 Ocak 2009 tarihi 

öncesine ait Nortel Grubu şirketlerinden ve 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla ticari alacaklarda gösterilen 

alacakların detayları Not 7’de açıklanmıştır. 

 

Grup, olağan faaliyetleri sırasında akreditifler gibi bilanço dışı riski bulunan finansal enstrümanlar 

kullanmaktadır. Grup’un bu tür enstrümanlardan kaynaklanabilecek zararları söz konusu 

enstrümanların sözleşme tutarlarına eşdeğerdir. 
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2. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

(devamı) 

  

2.5 Önemli Muhasebe Politikaları (devamı) 

 

2.5.7 Finansal Araçlar (devamı) 

 

Kredi riski 

 

Grup’un tahsilat riski esas olarak ticari alacaklarından ve bankalardaki mevduatlarından 

doğabilmektedir. Ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum 

gözönüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra 

(tahsil edilebilirliği kesin olmadığından, Not 7’de detayları açıklanan 14 Ocak 2009 tarihi öncesine ait 

şirketlerden olan alacaklar hariç) bilançoda net olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla, Grup yönetimi 

ayrılan karşılıklar dışında Grup’un ticari alacakları ile ilgili ek risk öngörmemektedir. Herbir müşteri 

için kredi limiti tahsis edilmekte ve müşteriler ile yapılan işlemler bu limitlerin içinde 

gerçekleştirilmektedir. Grup’un bankalarda önemli ölçüde mevduatları bulunmaktadır. Bu çerçevede 

Grup herbir bankaya kredi limiti tahsis etmekte ve yapılan işlemler bu limitler dâhilinde olmaktadır. 

Grup’un Mali Kontrol ve Hazine bölümü işlemlerin bu limitler içinde gerçekleşip gerçekleşmediğini 

kontrol etmektedir. 

 

Döviz kuru riski 

 

Grup, faaliyet konusu nedeniyle çeşitli para birimlerinin değerlerinin değişimlerine bağlı olarak kur 

dalgalanmalarına maruz kalmaktadır. Söz konusu kur riski, döviz pozisyonun sürekli analiz edilmesi 

ile takip edilmekte ve sınırlanmaktadır. Bu riskin yönetiminde ana prensip, kur dalgalanmalarından en 

az etkilenecek şekilde bir döviz pozisyonu seviyesinin korunmasıdır. 

 

Likidite riski 

 

Grup, genellikle kısa vadeli finansal enstrümanlarını nakite çevirerek; örneğin alacaklarını tahsil 

ederek, menkul kıymetlerini elden çıkararak, kendisine fon yaratmaktadır. Bu enstrümanlardan elde 

edilen tutarlar gerçeğe uygun değerleri ile kayıtlarda yer almaktadır.  

 

2.5.8 İşletme Birleşmeleri 

 

İşletme satın alımları, satın alım yöntemi kullanılarak, muhasebeleştirilir. Bir işletme birleşmesinde 

transfer edilen bedel, gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür; transfer edilen bedel, edinen işletme 

tarafından transfer edilen varlıkların birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerlerinin, edinen işletme 

tarafından edinilen işletmenin önceki sahiplerine karşı üstlenilen borçların ve edinen işletme tarafından 

çıkarılan özkaynak paylarının toplamı olarak hesaplanır. Satın alıma ilişkin maliyetler genellikle 

oluştukları anda gider olarak muhasebeleştirilir.  

 

Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ile üstlenilen yükümlülükler, satın alım tarihinde gerçeğe uygun 

değerleri üzerinden muhasebeleştirilir. Aşağıda belirtilenler bu şekilde muhasebeleştirilmez: 
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2. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

(devamı) 
  

2.5 Önemli Muhasebe Politikaları (devamı) 
 

2.5.8 İşletme Birleşmeleri (devamı) 
 

 Ertelenmiş vergi varlıkları ya da yükümlülükleri veya çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin varlık 

ya da yükümlülükler, sırasıyla, TMS 12 Gelir Vergisi ve TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

standartları uyarınca hesaplanarak, muhasebeleştirilir; 
 

 Satın alınan işletmenin hisse bazlı ödeme anlaşmaları ya da Grup’un satın alınan işletmenin hisse 

bazlı ödeme anlaşmalarının yerine geçmesi amacıyla imzaladığı hisse bazlı ödeme anlaşmaları ile 

ilişkili yükümlülükler ya da özkaynak araçları, satın alım tarihinde TFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme 

Anlaşmaları standardı uyarınca muhasebeleştirilir ve 
 

 TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardı uyarınca 

satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan varlıklar (ya da elden çıkarma grupları) TFRS 5’de 

belirtilen kurallara göre muhasebeleştirilir. 
 

Şerefiye, satın alım için transfer edilen bedelin, satın alınan işletmedeki varsa kontrol gücü olmayan 

payların ve, varsa, aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin daha 

önceden elinde bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak paylarının gerçeğe uygun değeri 

toplamının, satın alınan işletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen 

tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarını aşan tutar olarak hesaplanır. Yeniden değerlendirme 

sonrasında satın alınan işletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen 

tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarının, devredilen satın alma bedelinin, satın alınan 

işletmedeki kontrol gücü olmayan payların ve, varsa, satın alma öncesinde satın alınan işletmedeki 

payların gerçeğe uygun değeri toplamını aşması durumunda, bu tutar pazarlıklı satın almadan 

kaynaklanan kazanç olarak doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. 
 

Hissedar paylarını temsil eden ve sahiplerine tasfiye durumunda işletmenin net varlıklarının belli bir 

oranda pay hakkını veren kontrol gücü olmayan paylar, ilk olarak ya gerçeğe uygun değerleri 

üzerinden ya da satın alınan işletmenin tanımlanabilir net varlıklarının kontrol gücü olmayan paylar 

oranında muhasebeleştirilen tutarları üzerinden ölçülür. Ölçüm esası, her bir işleme göre belirlenir. 

Diğer kontrol gücü olmayan pay türleri gerçeğe uygun değere göre ya da, uygulanabilir olduğu 

durumlarda, bir başka TFRS standardında belirtilen yöntemler uyarınca ölçülür. 
 

Bir işletme birleşmesinde Grup tarafından transfer edilen bedelin, koşullu bedeli de içerdiği 

durumlarda, koşullu bedel satın alım tarihindeki gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülür ve işletme 

birleşmesinde transfer edilen bedele dâhil edilir. Ölçme dönemi içerisinde ortaya çıkan ek bilgilerin 

sonucunda koşullu bedelin gerçeğe uygun değerinde düzeltme yapılması gerekiyorsa, bu düzeltme 

şerefiyeden geçmişe dönük olarak düzeltilir. Ölçme dönemi, birleşme tarihinden sonraki, edinen 

işletmenin işletme birleşmesinde muhasebeleştirdiği geçici tutarları düzeltebildiği dönemdir. Bu 

dönem satın alım tarihinden itibaren 1 yıldan fazla olamaz. 
 

Ölçme dönemi düzeltmeleri olarak nitelendirilmeyen koşullu bedelin gerçeğe uygun değerindeki 

değişiklikler için uygulanan sonraki muhasebeleştirme işlemleri, koşullu bedel için yapılan 

sınıflandırma şekline göre değişir. Özkaynak olarak sınıflandırılmış koşullu bedel yeniden ölçülmez ve 

buna ilişkin sonradan yapılan ödeme, özkaynak içerisinde muhasebeleştirilir. Varlık ya da borç olarak 

sınıflandırılan koşullu bedelin Finansal araç niteliğinde olması ve TMS 39 Finansal Araçlar: 

Muhasebeleştirme ve Ölçüm standardı kapsamında bulunması durumunda, söz konusu koşullu bedel 

gerçeğe uygun değerinden ölçülür ve değişiklikten kaynaklanan kazanç ya da kayıp, kâr veya zararda 

ya da diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. TMS 39 kapsamında olmayanlar ise, TMS 37 

Karşılıklar veya diğer uygun TFRS’ler uyarınca muhasebeleştirilir.  
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2. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

(devamı) 
  

2.5 Önemli Muhasebe Politikaları (devamı) 
 

2.5.8 İşletme Birleşmeleri (devamı) 

 

Aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde Grup’un satın alınan işletmede önceden sahip 

olduğu özkaynak payı gerçeğe uygun değere getirmek için satın alım tarihinde (yani Grup’un kontrolü 

ele aldığı tarihte) yeniden ölçülür ve varsa, ortaya çıkan kazanç/zarar kar/zarar içinde 

muhasebeleştirilir. Satın alım tarihi öncesinde diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilen satın 

alınan işletmenin payından kaynaklanan tutarlar, söz konusu payların elden çıkarıldığı varsayımı 

altında kar/zarara aktarılır.   

 

İşletme birleşmesi ile ilgili satın alma muhasebesinin birleşmenin gerçekleştiği raporlama tarihinin 

sonunda tamamlanamadığı durumlarda, Grup muhasebeleştirme işleminin tamamlanamadığı kalemler 

için geçici tutarlar raporlar. Bu geçici raporlanan tutarlar, ölçüm döneminde düzeltilir ya da satın alım 

tarihinde muhasebeleştirilen tutarlar üzerinde etkisi olabilecek ve bu tarihte ortaya çıkan olaylar ve 

durumlar ile ilgili olarak elde edilen yeni bilgileri yansıtmak amacıyla fazladan varlık veya 

yükümlülük muhasebeleştirilir.  

 

2.5.9 Şerefiye 

 

Satın alım işleminde oluşan şerefiye tutarı, varsa, değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten sonra satın 

alım tarihindeki maliyet değeriyle değerlenir.  

 

Değer düşüklüğü testi için, şerefiye Grup’un birleşmenin getirdiği sinerjiden fayda sağlamayı 

bekleyen nakit üreten birimlerine (ya da nakit üreten birim gruplarına) dağıtılır.  

 

Şerefiyenin tahsis edildiği nakit üreten birimi, her yıl değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Birimin 

değer düşüklüğüne uğradığını gösteren belirtilerin olması durumunda ise değer düşüklüğü testi daha 

sık yapılır. Nakit üreten birimin geri kazanılabilir tutarı defter değerinden düşük ise, değer düşüklüğü 

karşılığı ilk olarak birime tahsis edilen şerefiyeden ayrılır, ardından birim içindeki varlıkların defter 

değeri düşürülür. Şerefiye için ayrılan değer düşüklüğü karşılığı, doğrudan konsolide kar veya zarar 

içinde muhasebeleştirilir. Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı sonraki dönemlerde iptal edilmez.  

 

2.5.10  Kur Değişiminin Etkileri 

 

Grup’un konsolide özet finansal tabloları üzerinde kur değişiminin etkileri 2 nolu Özet Finansal 

Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar notunun 2.1.c Geçerli Para Birimi ve Raporlama Para Birimi 

başlığı altında açıklanmıştır. Özet konsolide finansal tabloların sunum amacıyla TL’ye çevrilmesinde, 

bilanço hesapları için 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru 1 ABD$ = 

2,8334 TL, 1 AVRO= 3,2081 TL, 1 Kanada Doları (CAD)= 2,1711 TL, 1 İngiliz Sterlini 

(GBP)= 4,0766 TL ve 1 Bangladeş Takası (BDT)= 0,03549 TL kullanılmıştır. 
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2. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
  

2.5 Önemli Muhasebe Politikaları (devamı) 

 

2.5.11 Pay Başına Kazanç 

 

Konsolide kar veya zarar tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada 

bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. 

 

Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” 

yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, pay başına kazanç hesaplamalarında, 

ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama 

hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak 

bulunmuştur. 

 

2.5.12  Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 

 

Raporlama döneminden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal 

bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, konsolide bilanço tarihi ile 

konsolide bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. 

 

Grup, raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, 

konsolide finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.  

 
2.5.13 Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler 

 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine 

getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin 

edilebilir olması durumunda özet konsolide finansal tablolarda karşılık ayrılır. 

 

Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, 

bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en güvenilir 

şekilde tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli 

tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili 

nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.  

 

Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca 

karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen 

hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir. 

 

2.5.14  Kiralama İşlemleri 

 

Kiraya konu olan varlığın sahipliğine ilişkin risk ve getirilerin Grup’a ait olduğu kiralama işlemleri 

finansal kiralama ve önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemleri faaliyet kiralaması 

olarak sınıflandırılmaktadır. Faaliyet kiralaması olarak yapılan ödemeler kira dönemi boyunca 

doğrusal yöntem ile konsolide kar veya zarar tablosuna gider olarak kaydedilir. 
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2. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
  

2.5 Önemli Muhasebe Politikaları (devamı) 

 

2.5.15 İlişkili Taraflar 

 

İlişkili taraflar, finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (raporlayan işletme) ilişkili olan kişi veya 

işletmedir.  

 

a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle 

ilişkili sayılır: Söz konusu kişinin,  

 

(i)  raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması 

durumunda,  
 

(ii)  raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,  
 

(iii) raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici 

personelinin bir üyesi olması durumunda.  

 

(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile 

ilişkili sayılır:  

 

(i) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana 

ortaklık, bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir). 
 

(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun 

üyesinin) iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde. 
 

(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde. 
 

(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz 

konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde. 
 

(v) İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir 

işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda 

plânlarının olması halinde. Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir plânının olması 

halinde, sponsor olan işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir. 
 

(vi)  İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken 

kontrol edilmesi halinde. 
  

(vii)  (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin 

bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit 

yönetici personelinin bir üyesi olması halinde. 

 

İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya 

da yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. 
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2. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
  

2.5 Önemli Muhasebe Politikaları (devamı) 

 

2.5.16 Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması 
 

Faaliyet bölümü, Grup’un hasılat elde edebildiği ve harcama yaptığı işletme faaliyetlerinde bulunan, 

faaliyet sonuçlarının bölüme tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümün 

performansının değerlendirilmesi amacıyla Grup yönetimi tarafından düzenli olarak gözden geçirildiği 

ve hakkında ayrı finansal bilgilerin mevcut olduğu kısımdır. 
 

Grup’un yönetim tarafından performanslarını değerlendirme ve kaynak dağılımına karar vermek için 

kullandığı bilgileri içeren beş faaliyet bölümü bulunmaktadır. Grup’un faaliyet bölümleri kurumsal, 

kamu, uluslararası, teknoloji ve BDH’dir. 
 

2.5.17 Devlet Teşvik ve Yardımlar 
 

Grup gerçeğe uygun değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm 

devlet teşviklerini, elde edilmesi için gerekli şartların Grup tarafından yerine getirileceğine ve teşvikin 

işletme tarafından elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda özet konsolide finansal 

tablolara almaktadır. 
 

Devlet teşvikleri nakden veya devlete karşı olan bir yükümlülüğün azaltılması şeklinde elde edilmiş 

olsa dahi aynı şekilde özet konsolide finansal tablolarda gösterilmektedir. Grup’un almış olduğu 

teşvikler, Not 12’te belirtilmiştir. 
 

2.5.18 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler  
 

Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına 

izin vermediğinden, ekli özet konsolide finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her 

bir işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır. 
 

Gelir vergisi gideri, cari yıl vergisi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.  
 

Cari vergi  
 

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi 

kar, diğer yıllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile 

vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan dolayı, kar veya zarar tablosunda 

belirtilen kardan farklılık gösterir. Grup’un cari vergi yükümlülüğü raporlama dönemi itibarıyla 

yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır. 
 

Ertelenmiş vergi 
 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin özet finansal tablolarda 

gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici 

farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak 

hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların 

tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte 

vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla 

hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme 

ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa özet finansal tablolara 

alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.  
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2. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
  

2.5 Önemli Muhasebe Politikaları (devamı) 
 

2.5.18 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı) 
 

Ertelenmiş vergi (devamı) 
 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği 

ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı 

ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir 

geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir 

geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde 

etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte bu farkların 

ortadan kalkmasının muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. 
 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine 

getirildiği dönemde geçerli olması beklenen ve raporlama dönemi itibarıyla yasallaşmış veya önemli 

ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi 

varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Grup’un bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının 

defter değerini geri kazanma ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin 

vergi sonuçları dikkate alınır.  
 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini 

mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi 

mercileri tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi durumunda ya da Grup’un cari vergi 

varlık ve yükümlülüklerini net bir esasa bağlı bir şekilde ödeme niyetinin olması durumunda mahsup 

edilir. 
 

Dönem cari ve ertelenmiş vergisi 
 

Vergi, doğrudan özkaynaklar altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, kar 

veya zarar tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında 

muhasebeleştirilir.  
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2. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
  

2.5 Önemli Muhasebe Politikaları (devamı) 

 

2.5.19  Çalışanlara Sağlanan Faydalar 
 

Kıdem tazminatları: 

 

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik 

veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan 

Faydalar Standardı  (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda 

planları olarak nitelendirilir. 

 

Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla 

ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve 

konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer 

kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmiştir.  

 

Kar payı ve ikramiye ödemeleri 

 

Grup, bazı düzeltmeler sonrası şirket hissedarlarına ait karı dikkate alan bir yönteme dayanarak 

hesaplanan kar payı ve ikramiyeyi yükümlülük ve gider olarak kaydetmektedir. Grup, sözleşmeye 

bağlı bir zorunluluk ya da zımni bir yükümlülük yaratan geçmiş bir uygulamanın olduğu durumlarda 

karşılık ayırmaktadır. 

 

Emeklilik Planları 

 

Grup, 15 yıl ve daha fazla hizmet etmiş çalışanlarına özel emeklilik ikramiyesi ödemektedir. Grup’un 

ileride ödenmesi muhtemel özel emeklilik ikramiyesi yükümlülüklerinin hesaplanmasında aktüeryal 

varsayımlar kullanılmıştır.  

 

2.5.20 Nakit Akış Tablosu 

 

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir 

biçimde sınıflandırılarak raporlanır.  

 

2.5.21 Sermaye ve Temettüler 

 

Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü 

kararının alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir. 

 

2.5.22 Gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesi 

 

Grup’un çeşitli muhasebe politikaları ve açıklamaları hem finansal hem de finansal olmayan varlık ve 

yükümlülüklerde gerçeğe uygun değerin belirlenmesini gerektirmektedir. Gerçeğe uygun değerler 

değerleme ve/veya açıklama amacıyla aşağıdaki yöntemlerle belirlenmektedir. Uygulanabilir olması 

halinde, gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesinde kullanılan varsayımlar ilgili varlık veya 

yükümlülüğe ilişkin dipnotlarda ilave bilgi olarak sunulmuştur. 
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2. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
  

2.5 Önemli Muhasebe Politikaları (devamı) 

 

2.5.22 Gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesi (devamı) 
 

(a) Maddi duran varlıklar 

 

İşletme birleşmeleri neticesinde kayıtlara alınan maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değeri piyasa 

değerleri esasına dayanmaktadır. Maddi duran varlığın piyasa değeri, değerlemenin yapıldığı tarihte 

istekli bir alıcı ve istekli bir satıcı arasında piyasa koşullarına uygun fiyatlarla değiştirmesini sağlayan, 

iki tarafın bilgisi dahilinde belirlenen tahmini tutardır.  

 

(b) Maddi olmayan duran varlıklar 

 

İşletme birleşmeleri neticesinde kayıtlara alınan maddi olmayan duran varlıkların gerçeğe uygun 

değeri piyasa değerleri esasına dayanmaktadır. Maddi olmayan duran varlığın piyasa değeri, 

değerlemenin yapıldığı tarihte istekli bir alıcı ve istekli bir satıcı arasında piyasa koşullarına uygun 

fiyatlarla değiştirmesini sağlayan, iki tarafın bilgisi dâhilinde belirlenen tahmini tutardır. 

 

Diğer maddi olmayan duran varlıkların gerçeğe uygun değerleri maliyet değeri olarak belirlenmiş ve 

yaklaşık olarak kayıtlı değerlerini gösterdiği dikkate alınmıştır. 

 

(c) Stoklar 

 

İşletme birleşmeleri neticesinde iktisap edilen stokların gerçeğe uygun değeri normal faaliyet 

sürecinde tahmini satış fiyatından ürünün tamamlanma ve satış masrafları ve ürünün tamamlanması ve 

satılması için gereken giderleri esas alınarak bulunan makul bir kar marjı düşüldükten sonra kalan 

tutarı ifade eder. 

 

(d) Ticari ve diğer alacaklar/ilişkili taraflardan alacaklar 

 

Ticari, diğer ve ilişkili taraflardan alacakların gerçeğe uygun değeri gelecekteki nakit akımlarının 

raporlama tarihindeki piyasa faiz oranları ile indirgenmesiyle bulunacak değer olarak tahmin 

edilmektedir. 

 

(e) Türev olmayan finansal yükümlülükler 

 

Dipnotlarda sunum amacıyla hazırlanan gerçeğe uygun değer bilgisi, gelecekteki anapara ve faiz nakit 

akımlarının raporlama tarihindeki piyasa faiz oranları ile bugünkü değere indirgenmesi ile 

hesaplanmaktadır. Ticari ve diğer borçların gerçeğe uygun değerleri maliyet değeri olarak belirlenmiş 

ve yaklaşık olarak kayıtlı değerlerini gösterdiği dikkate alınmıştır. 
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2. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.6 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 
 

Özet konsolide finansal tabloların hazırlanması, yönetimin, muhasebe politikaların uygulanmasını ve 

raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar 

yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. 

 

Özet konsolide finansal tablolarda kayıtlara alınan tutarlar üzerinde önemli etkisi olan tahmin 

belirsizlikleri aşağıda belirtilen notlarda açıklanmıştır:  

 
Not 7 Ticari alacaklar ve borçlar: Alacakların tahsil edilebilirliğine yönelik tahmin ve varsayımlar 

Not 8 Stoklar: Stoklarda değer düşüklüğü tahmini 

Not 10,11 Maddi ve maddi olmayan duran varlıkları: Varlıkların ekonomik ömürlerinin tahmini 

Not 11 Şerefiye: Şerefiyede değer düşüklüğü olmadığına ilişkin olarak geleceğe yönelik plan ve tahminler 

Not 13 Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler: Karşılık ayrılan yükümlülüklerin tutarlarına ilişkin 

tahminler 

Not 18 Vergi varlık ve yükümlülükleri: Ertelenmiş vergi varlıklarının gelecekte kullanılabilmesine  

yönelik tahmin ve varsayımlar 

Not 21  Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi: Alacakların tahsil edilebilirliğine 

  yönelik tahmin ve varsayımlar 

Not 15 Satışlar ve satışların maliyeti: Proje bazlı olarak yapılan değerlendirmeler çerçevesinde yapılan gelir ve 

maliyetlerin tahmini 

    

2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 

 

a) Özet konsolide finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan 

değişiklikler 

 

Bulunmamaktadır. 

 

b) 2016 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un özet konsolide finansal tablolarını etkilemeyen 

standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 

 

TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler) Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir Olan 

Yöntemlerin Açıklanması 
1
 

TMS 16 ve TMS 41 (Değişiklikler) ile 

TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve 

TMS 40 (Değişiklikler) 

Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler 
1
  

TFRS 11 ve TFRS 1 (Değişiklikler) Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların 

Muhasebeleştirilmesi 
1
  

2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık 

İyileştirmeler 

 

TFRS 1 
2
  

TMS 1 (Değişiklikler) Açıklama Hükümleri 
2
 

2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık 

İyileştirmeler 

 

TFRS 5, TFRS 7, TMS 34, TMS 19 
2
 

TMS 27 (Değişiklikler) Bireysel Finansal Tablolarda Özkaynak Yöntemi 
2
 

TFRS 10 ve TMS 28 (Değişiklikler) Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık 

Satışları veya Ayni Sermaye Katkıları 
2
 

TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28 

(Değişiklikler) 

Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon İstisnalarının 

Uygulanması 
2
 

TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları 
2
 

1 31 Aralık 2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir. 
2 1 Ocak 2016 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir. 
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2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

 

b)   2016 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un özet konsolide finansal tablolarını etkilemeyen 

standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı) 

 

TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler) Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir Olan 

Yöntemlerin Açıklanması 

Bu değişiklik, maddi duran varlıklar için bir varlığın kullanımı sonucunda oluşan faaliyetlerden elde 

edilen gelire dayalı amortisman yönteminin kullanılmasının uygun olmadığına açıklık getirirken, aksi 

ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olan ve yalnızca maddi olmayan duran bir varlığın gelir 

ölçümü olarak ifade edildiği nadir durumlarda ya da maddi olmayan duran varlıktan elde edilen gelir 

ile ekonomik faydaların birbiriyle yakından ilişkili olduğunun kanıtlandığı durumlarda maddi olmayan 

duran varlıklar için bir varlığın kullanımı sonucunda oluşan faaliyetlerden elde edilen gelire dayalı itfa 

yönteminin kullanılmasının uygun olmadığı görüşünü de ileri sürmüştür. Bu değişiklik ayrıca bir 

varlığın kullanılması sonucunda üretilen bir kalemin gelecek dönemlerde satış fiyatında beklenen 

düşüşlerin bir varlığın, teknolojik ya da ticari bakımdan eskime beklentisini işaret edebileceği ve 

sonrasında varlığa ilişkin gelecekteki ekonomik faydalarda düşüşün göstergesi olabileceği konusuna 

değinen açıklamalara da yer verir.  

 

TMS 16 ve TMS 41 (Değişiklikler) ile TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 40 

(Değişiklikler) Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler 

 

Bu standart, ‘taşıyıcı bitkilerin’, TMS 41 standardı yerine, maddi duran varlıklar sınıflandırması 

altında, ilk muhasebeleştirme kaydı sonrasında maliyet ya da yeniden değerleme esasına göre 

ölçülmesine imkan sağlayacak şekilde TMS 16 standardı kapsamında ele alınmasını belirtir. Bu 

standartta ayrıca ‘taşıyıcı bitki’ tarımsal ürünlerin üretimi veya temini için kullanılan, bir dönemden 

fazla ürün vermesi beklenen ve önemsiz kalıntı satışları dışında tarımsal ürün olarak satılma 

olasılığının çok düşük olduğu yaşayan bir bitki olarak tanımlanmıştır. Bu standartta taşıyıcı bitkilerden 

yetiştirilen ürünlerin TMS 41 standardının kapsamında olduğu da belirtilmektedir.   

 

TMS 16 ve TMS 41’de yapılan bu değişiklikler sırasıyla TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 

40 standartlarının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.  

 

TFRS 11 ve TFRS 1 (Değişiklikler) Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların 

Muhasebeleştirilmesi 

 

Bu standart, işletme teşkil eden müşterek bir faaliyette pay edinen işletmenin: 

 

 TFRS 11’de belirtilen kurallara aykırı olanlar haricinde, TFRS 3 ve diğer TMS’lerde yer alan 

işletme birleşmeleriyle ilgili tüm muhasebeleştirme işlemlerinin uygulaması, ve 

 TFRS 3 ve diğer TMS’ler uyarınca işletme birleşmelerine ilişkin açıklanması gereken bilgileri 

açıklamasını öngörür. 

 

TFRS 11’de yapılan bu değişiklik TFRS 1 standardının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.  
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2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

 

b)   2016 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un özet konsolide finansal tablolarını etkilemeyen 

standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı) 

 

2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler 

 

TFRS 1: Bu değişiklik işletmenin TMS’yi ilk defa uygulaması durumunda TMS’lerin hangi 

versiyonlarının kullanılacağı konusuna açıklık getirir. 

 

TMS 1 (Değişiklikler) Açıklama Hükümleri 

 

Bu değişiklikler; finansal tablo hazırlayıcılarının finansal raporlarını sunmalarına ilişkin olarak 

farkında olunan zorunluluk alanlarında dar odaklı iyileştirmeler içermektedir. 

 

2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler 

 

TFRS 5: Satış amaçlı elde tutulan bir duran varlığın ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan duran 

varlığa sınıflandığı ya da tam tersinin olduğu durumlara ve bir varlığın ortaklara dağıtım amacıyla elde 

tutulan olarak sınıflandırılmasına son verildiği durumlara ilişkin ilave açıklamalar getirmektedir.  
 

TFRS 7: Bir hizmet sözleşmesinin devredilen bir varlığın devamı olup olmadığı ve ara dönem 

finansal tablo açıklamalarındaki mahsuplaştırma işlemi konusuna netlik getirmek amacıyla ilave bilgi 

verir.   
 

TMS 34: Bilginin ‘ara dönem finansal raporda başka bir bölümde’ açıklanmasına açıklık 

getirmektedir. 
 

2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler TMS 19 standardının da ilgili yerlerinde 

değişikliklere yol açmıştır.  

 

TMS 27 (Değişiklikler) Bireysel Finansal Tablolarda Özkaynak Yöntemi 
 

Bu değişiklik işletmelerin bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların 

muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğine izin vermektedir. 

 

TFRS 10 ve TMS 28 (Değişiklikler) Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık 

Satışları veya Ayni Sermaye Katkıları 

 

Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasındaki varlık satışları veya ayni sermaye 

katkılarından kaynaklanan kazanç veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından 

muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. 
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2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

 

b)   2016 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un özet konsolide finansal tablolarını etkilemeyen 

standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı) 

 

TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28 (Değişiklikler) Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon İstisnalarının 

Uygulanması  
 

Bu değişiklik, yatırım işletmelerinin konsolidasyon istisnasını uygulamaları sırasında ortaya çıkan 

sorunlara aşağıdaki şekilde açıklık getirir: 

 

 Ara şirket için konsolide finansal tablo hazırlanmasına ilişkin istisnai durum, bir yatırım 

işletmesinin tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değer üzerinden değerlediği hallerde dahi, 

yatırım işletmesinin bağlı ortaklığı olan ana şirket için geçerlidir.   

 Ana şirketin yatırım faaliyetleri ile ilgili olarak hizmet sunan bir bağlı ortaklığın yatırım işletmesi 

olması halinde, bu bağlı ortaklık konsolidasyona dahil edilmemelidir.  

 Bir iştirakin ya da iş ortaklığının özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirildiği hallerde, yatırım 

işletmesinde yatırım işletmesi amacı gütmeyen bir yatırımcı iştirakteki ya da iş ortaklığındaki 

payları için uyguladığı gerçeğe uygun değer ölçümünü kullanmaya devam edebilir.    

 Tüm iştiraklerini gerçeğe uygun değerden ölçen bir yatırım işletmesi, yatırım işletmelerine ilişkin 

olarak TFRS 12 standardında belirtilen açıklamaları sunar. 

 

TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları 
 

TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları standardı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama 

Standartlarını ilk defa uygulayacak bir işletmenin, belirli değişiklikler dahilinde, ‘düzenlemeye dayalı 

erteleme hesaplarını’ hem TFRS’lere göre hazırlayacağı ilk finansal tablolarında hem de sonraki 

dönem finansal tablolarında önceki dönemde uyguladığı genel kabul görmüş muhasebe standartlarına 

göre muhasebeleştirmeye devam etmesine izin verilir.  

 

TFRS 14, TFRS 1 standardının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır. 

    
 

c)  Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler 

ve yorumlar 

Grup henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen 

aşağıdaki değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır: 

 

TFRS 9 Finansal Araçlar 

TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi 
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2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

 

c)  Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler 

ve yorumlar (devamı) 

 

TFRS 9 Finansal Araçlar 

Kasım 2009’da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni 

zorunluluklar getirmektedir. Ekim 2010’da değişiklik yapılan TFRS 9 finansal yükümlülüklerin 

sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri içermektedir.  

 

TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi 

 

TFRS 9’un zorunlu uygulama tarihi 1 Ocak 2018 tarihinden önce olmamak kaydıyla ertelenmiştir.  

Söz konusu standart, değişiklik ve iyileştirmelerin Grup’un özet konsolide finansal durumu ve 

performansı üzerindeki muhtemel etkileri değerlendirilmektedir. 

 

 

3. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR 
 

İştirakler  
  

Önemli iştiraklerin detayı:   
 

31 Mart 2016 tarihi itibarıyla Grup’un önemli iştiraklerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

Ana Faaliyet 

Konusu Alım tarihi

Alınan 

sermayedeki pay

Transfer 

edilen bedel

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. Bilişim 28.11.2013 %10 1.700.000
 

Grup, 28 Kasım 2013 tarihi itibarıyla Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'nin %10 payını 

1.700.000 TL nakit bedelle Lütfi Yenel'den satın almıştır. Grup’un sözleşmeye bağlı hakları uyarınca 

şirketin 6 yönetim kurulu üyesinden 3’ünü atama hakkına sahip olması nedeniyle Kron 

Telekominikasyon Hizmetleri A.Ş. üzerinde önemli etkiye sahiptir. 
 

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. bu özet konsolide finansal tablolarda özkaynak yöntemi 

kullanılarak muhasebeleştirilmiştir.  
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3. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR (devamı) 

 

İştirakler (devamı) 

 

 

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. alımından şerefiye doğmuştur. Ayrıca satın alım için transfer 

edilen bedel yaratılacak sinerji, hasılat artışı ve ileride piyasanın büyümesi sonucu elde edilecek 

faydaları ve alınan şirketlerin iş gücünü de içermektedir. Bu faydalar tanımlanabilir varlık kriterini 

sağlamadığından dolayı şerefiyeden ayrı olarak kayıtlara alınmamıştır. 
 

Satın alım sırasında ortaya çıkan şerefiye 
 

 

Kron Telekomünikasyon 

Hizmetleri A.Ş.

Transfer edilen bedel 1.700.000

Alınan şirketlerin net varlıklarının gerçeğe uygun değeri (1.098.805)

Şerefiye 601.195

  

Kron Telekomünikasyon Hiz. A.Ş. ile ilgili özet finansal bilgileri aşağıda açıklanmıştır. Bu özet 

finansal bilgiler iştirakin TMS’ye uygun olarak özet finansal tablolarındaki tutarları göstermektedir. 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Dönen varlıklar 16.244.181 18.060.465

Duran varlıklar 9.374.565 9.131.425

Kısa vadeli yükümlülükler 4.761.333 6.627.093

Uzun vadeli yükümlülükler 446.570 562.570

Net varlıklar 20.410.843 20.002.227

Grup'un net varlıklardaki payı 2.041.084 2.000.223

1 Ocak 2016

-31 Mart 2016

1 Ocak 2015

-31 Aralık 2015

Net kar 298.623 6.216.280

Diğer kapsamlı gelir 109.993 29.530

Toplam kapsamlı gelir 408.616 6.245.810

Grup'un toplam kapsamlı gelirdeki payı 40.862 624.581

 

Kron Telekomünikasyon Hiz. A.Ş. iştirak tutarının hareket tablosu aşağıdaki şekildedir: 

 

31 Mart 2016 31 Mart 2015

1 Ocak tarihi itibarıyla bakiye 2.601.418 1.804.909

Dönem karından alınan pay 40.862 115.736

Yabancı para çevrim farkları 686.005 171.774

31 Mart itibarıyla kapanış bakiyesi 3.328.145 2.092.419
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4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 

Grup Yönetimi’nin performansı değerlendirdiği ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı bilgileri içeren beş faaliyet bölümü bulunmaktadır. Her bir 

bölüm ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bölümlerin performansının düzenli olarak değerlendirilmesinde aşağıdaki kırılımlar ile birlikte faaliyet karları 

dikkate alınmaktadır: 

 
31 Mart 2016 Tarihinde 

Sona Eren Ara Hesap Dönemi Kurumsal Kamu Uluslararası Teknoloji BDH Dağıtılamayan (*) Toplam

Satış gelirleri                     82.415.200                    79.959.658              15.600.020           18.543.420                   7.947.180                                 -             204.465.478 

Satışların maliyeti                   (73.985.855)                  (68.227.620)             (12.422.962)         (17.465.553)                 (7.063.496)                   (2.818.231)         (181.983.717)

Brüt kar                       8.429.345 11.732.038                3.177.058             1.077.867                      883.684                   (2.818.231)             22.481.761 

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri                     (5.621.538)                    (4.874.062)               (2.494.645)                          -                                  -                                   -             (12.990.246)

Genel yönetim giderleri                                   -                                     -                               -                            -                                  -                     (4.428.600)             (4.428.600)

Araştırma ve geliştirme giderleri                                   -                                     -                               -                (583.902)                                -                                   -                  (583.902)

Bölüm Faaliyet Karı / (Zararı)                       2.807.807                      6.857.975                   682.413                493.965                      883.684                   (7.246.831)               4.479.013 
 

31 Mart 2015 Tarihinde 

Sona Eren Ara Hesap Dönemi Kurumsal Kamu Uluslararası Teknoloji BDH Dağıtılamayan (*) Toplam

Satış gelirleri                     99.310.759                    23.220.853              11.347.417           18.393.286                   6.622.298                                 -             158.894.613 

Satışların maliyeti                   (91.202.702)                  (21.535.099)               (6.981.358)         (15.423.466)                 (8.096.978)                   (2.188.447)         (145.428.050)

Brüt kar                       8.108.057                      1.685.754                4.366.059             2.969.820                 (1.474.680)                   (2.188.447)             13.466.563 

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri                     (5.513.768)                    (4.375.644)               (1.809.990)                          -                                  -                                   -             (11.699.402)

Genel yönetim giderleri                                   -                                     -                               -                            -                                  -                     (3.761.728)             (3.761.728)

Araştırma ve geliştirme giderleri                                   -                                     -                               -                (304.761)                                -                                   -                  (304.761)

Bölüm Faaliyet Karı / (Zararı)                       2.594.289                    (2.689.890)                2.556.069             2.665.059                 (1.474.680)                   (5.950.175)             (2.299.328)

 

 

(*) Satışların maliyeti içerisindeki dağıtılamayan maliyetler, amortisman, kira, genel giderler vb. gibi direkt bölümlere dağıtılamayan giderleri içermektedir. 
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4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 

31 Mart 2016 Kurumsal Kamu Uluslararası Teknoloji BDH Dağıtılamayan (*) Toplam

Ticari alacaklar        137.384.186           379.835.355                   77.673.791            300.155       7.058.588                62.032.952     664.285.026 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar                         -                                -                                 -         18.188.522                   -                                -         18.188.522 

Stoklar          17.411.932                79.403.649                  5.154.445                      -                     -                       613.239     102.583.265 

Devam eden sözleşmelere ilişkin varlıklar          35.042.160                80.990.036                  1.368.257         3.012.128       3.146.638                  2.754.863     126.314.082 

Bölüm varlıkları 189.838.277 540.229.040 84.196.493       21.500.805     10.205.226                65.401.055 911.370.895

Ticari borçlar (*)        106.729.581              101.488.515                18.277.275              67.587       4.192.697                26.926.028     257.681.682 

İlişkili taraflara ticari borçlar                         -                                -                                 -              160.460                   -                                -              160.460 

Ertelenmiş gelirler          33.604.688                20.734.507                  6.991.406                      -                     -                       479.967       61.810.568 

Alınan avanslar            1.697.278                58.449.731                     202.014                      -                1.087                              -         60.350.110 

Bölüm yükümlülükleri 142.031.546 180.672.752 25.470.695            228.047 4.193.784 27.405.995 380.002.820

 
31 Aralık 2015 Kurumsal Kamu Uluslararası Teknoloji BDH Dağıtılamayan (*) Toplam

Ticari alacaklar        179.315.387              346.456.702                89.979.032            599.050       5.626.981                65.193.530     687.170.682 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar                         -                                -                                 -         18.541.627                   -                                -         18.541.627 

Stoklar          22.470.332                76.267.437                  3.789.681                      -                     -                       489.075     103.016.525 

Devam eden sözleşmelere ilişkin varlıklar          31.289.755                66.078.132                  1.740.630                      -                     -                                -         99.108.517 

Bölüm varlıkları 233.075.474 488.802.271 95.509.343 19.140.677       5.626.981                65.682.605 907.837.351

Ticari borçlar (*)        113.524.825              167.329.182                45.447.227            201.574       5.485.100                30.866.513     362.854.421 

İlişkili taraflara ticari borçlar                         -                                -                                 -                45.443                   -                                -                45.443 

Ertelenmiş gelirler          44.822.619                12.709.886                  9.421.140                      -                     -                       353.165       67.306.810 

Alınan avanslar               763.316                65.802.855                       95.108                      -            116.877                              -         66.778.156 

Bölüm yükümlülükleri 159.110.760 245.841.923 54.963.475 247.017 5.601.977 31.219.678 496.984.830

 
(*) Dağıtılamayan ticari borçlar kira, sigorta, danışmanlık, vb. gibi kalemlerini içermektedir. 31 Mart 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla iflas koruma kapsamındaki Nortel şirketleri 

olan ticari alacaklar ve borçların tutarlarıda dağıtılmayan bölümünde gösterilir. 
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4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 
 

Vergi öncesi (zarar)/kar, varlık ve yükümlülük ve önemli tutardaki diğer kalemlere ilişkin mutabakatlar: 
 

Vergi Öncesi (Zarar)/ Kar

31 Mart 2016

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

31 Mart 2015

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

Bölüm faaliyet karı/(zararı)                   4.479.013                     (2.299.328)

Esas faaliyet geliri/(gideri) (net)                   4.011.670                     (8.990.097)

Yatırım faaliyetlerden gelirler /(giderler) (net)                        53.545                         386.384 

Finansman (gideri)/geliri (net)               (20.857.038)                    20.325.242 
Vergi öncesi (zarar)/kar               (12.312.810)                      9.422.201 

 

Varlıklar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Bölüm varlıkları 911.370.895 907.837.351

Diğer varlıklar 296.808.481 444.777.805
Toplam varlıklar 1.208.179.376 1.352.615.156

 

Yükümlülükler 31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Bölüm yükümlülükleri 380.002.820 496.984.830

Diğer yükümlülükler 403.726.880 418.429.429
Toplam yükümlülükler            783.729.700                  915.414.259    

 
 

5. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Kasa                         458                                -      

Bankalar- Vadesiz mevduatlar             57.043.725                    38.598.503 

Bankalar- Vadeli mevduatlar             30.300.144                  187.084.434 

Diğer nakit ve nakit benzerleri                  229.523                         378.804 

87.573.850 226.061.741

31 Mart 2016

ABD Doları 10.693.917 1,25-2,6 Nisan 16            30.300.144    

           30.300.144    

31 Aralık 2015

ABD Doları 51.285.090 1,25-2,6 Ocak 16 149.116.529

AVRO 822.245 2,75 Ocak 16 2.612.767

TL 35.355.138 7,50-13,90 Ocak 16 35.355.138

187.084.434

Faiz oranı  %

Para cinsi

Para cinsi

Orjinal Para Cinsinden 

Tutar

Vade

Vade

Orjinal Para Cinsinden 

Tutar Faiz oranı  %

Grup’un finansal varlık ve yükümlülükleri için kur, faiz oranı riskleri ve duyarlılık analizleri Not 

21’de açıklanmıştır. 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla banka mevduatları üzerinde herhangi bir blokaj ve 

kısıtlama bulunmamaktadır. 
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6. FİNANSAL BORÇLAR 

 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Kısa vadeli finansal borçlar

Kısa vadeli teminatsız banka kredileri 330.017.944 329.886.371

Faizsiz teminatsız spot kredileri
3.755.569 3.181.914

333.773.513 333.068.285

31 Mart 2016 tarihi itibarıyla Grup'un kullanmış olduğu TL banka kredilerinin ortalama faiz oranı % 

13,76 ve ABD Doları banka kredilerinin ortalama faiz oranı % 3,08'dir (2015: TL banka kredilerinin 

ortalama faiz oranı %13,40, ABD Doları kredileri için ortalama faiz %3,13'dır). 
 

Grup’un mevcut kredilerinin detayları aşağıdaki gibidir. 

 

31 Mart 2016

ABD Doları
20.140.138 3,00-3,25

Ekim 2016-

Kasım 2016
57.065.067

TL
272.952.877 12,50-14,50

Nisan 2016- 

Ekim 2016
272.952.877

330.017.944

31 Aralık 2015

ABD Doları 20.103.125
3,00-3,25 Ekim 16-

Kasım 16
58.451.846

TL
271.434.525 12,45-14,50

Şubat 16-

Ekim 16
271.434.525

329.886.371

Para cinsi

Orjinal Para Cinsinden 

Tutar

Efektif Faiz 

oranı  (%) Vade

Para cinsi

Orjinal Para Cinsinden 

Tutar

Efektif Faiz 

oranı  (%) Vade

 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Grup’un banka kredileri nedeniyle vermiş olduğu 

herhangi bir teminat yoktur. 
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7. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Ticari alacaklar 379.681.103 405.517.617

Devam eden iş sözleşmelerinden fatura edilmemiş 

     ticari alacaklar 197.372.559 192.680.792

Alacak senetleri 518.763                      553.318    

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı               (20.618.297)                   (21.060.373)

556.954.128 577.691.354

 
 

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı hareketleri: 31 Mart 2016 31 Mart 2015

1 Ocak açılış bakiyesi               (21.060.373)                   (14.255.324)

Dönem gideri                    (207.797)                     (1.177.611)

İptal edilen karşılıklar                        95.673                         426.480 

Yabancı para çevrim farkları                      554.200                     (2.200.458)

31 Mart kapanış bakiyesi               (20.618.297)                   (17.206.913)

 

 

Ticari alacaklar için alınan teminat bulunmamaktadır. 

 

Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Ticari alacaklar               115.395.237                  118.417.160 

Alacak reeskontu (*)                 (8.064.339)                     (8.937.832)
              107.330.898                  109.479.328 

 
(*) 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla Grup’un ticari alacakları içerisinde her yıl eşit taksitlerle tahsil 

edilecek, 7 yıl vadeli, döviz cinsinden toplam 26.725.649 ABD Doları sözleşmeye bağlanmış 

alacakları bulunmaktadır. İlgili alacaklar gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmiş olup 

raporlama tarihi itibarıyla etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden 

özet konsolide finansal tablolarda yer almaktadır. 
 

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar  31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Ticari borçlar 245.085.935 347.705.986

Diğer ticari borçlar 282.643 2.366.546
245.368.578 350.072.532

 

Uzun Vadeli Diğer Ticari Borçlar  31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Diğer ticari borçlar                 12.313.104                    12.781.889 
                12.313.104                    12.781.889 
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7. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) 
 

22 Aralık 2010 tarihine kadar Şirket sermayesinin %53,13'ünü temsil eden hisseleri elinde bulunduran 

Nortel Networks International Finance and Holding B.V.'nin (“NNIFH”) ana ortağı olan Nortel 

Networks Corporation, kendisinin, Nortel Networks Limited'in ve diğer Kanada menşeli iştiraklerinin 

(Nortel Networks Technology Corporation, Nortel Networks International Corporation, Nortel Networks 

Global Corporation) 14 Ocak 2009 tarihli başvuruları sonucunda, "Şirket Alacaklarının Düzenlenmesi 

Kanunu" (Companies' Creditors Arrangement Act) uyarınca alacaklılardan korunmaya ilişkin Ontario 

Yüksek Adalet Mahkemesi’nden (“Kanada Mahkemesi”) bir karar alındığını açıklamıştır. Kanada 

Mahkemesi’nin kararı uyarınca, Ernst & Young Inc. “Şirket Alacaklarının Düzenlenmesi Kanunu” 

prosedürlerine uygun olarak Kanada Mahkemesi tarafından atanan gözlemci (“Monitor”) sıfatıyla hareket 

etmekte ve Nortel Networks Corporation’ın yeniden yapılandırma planının oluşturulmasında destek 

olmaktadır.  
 

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri İflas Yasasının 11. Bölümü (Chapter 11) uyarınca, Nortel Networks 

Corporation'ın bazı iştirakleri (Alteon Websystems International Inc., XROS Inc., Sonoma Systems, 

CoreTek Inc.) ile Nortel Networks Inc.’ın bazı iştirakleri (QTERA Corporation, Nortel Networks Optical 

Components Inc., Nortel Networks Capital Corporation, Nortel Networks International Inc., Northern 

Telecom International Inc., Nortel Networks Cable Solutions, Inc.) de yukarıda açıklanan başvuruya 

paralel olarak başvurularda bulunmuşlardır.  

 
 

Şirket, 24 Nisan 2013 tarihinde, iflas koruma kapsamındaki Nortel Grubu şirketlerine olan borçları ile 

ilgili olarak 277.820 ABD Doları mahsuplaşma ve Nortel Networks Limited şirketine 5.282.370 

Kanada Doları ödeme yapmıştır.  

 

Grup yönetimi iflas koruma kapsamındaki Nortel Grubu şirketlerinden alacakların tahsili için ilgili iflas 

masaları nezdinde girişimde bulunmuş ancak iflas koruma sürecinin sonuçlanmamış olması nedeniyle, söz 

konusu alacakların tahsil kabiliyeti ve tahsilat süreleri konusunda belirsizlik devam etmektedir. Bu 

nedenle ilgili alacaklar için karşılık ayrılmamıştır.  
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7. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) 

 

Şirket’in 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla iflas koruma kapsamındaki Nortel şirketleri olan ticari alacakların ve borçların dökümü ile iflas açıklama tarihi olan 14 

Ocak 2009 tarihindeki net risk aşağıda verilmiştir. 

 

14 Ocak 2009

Ticari Ticari Net Ticari Ticari Net Ticari Ticari Net

Alacaklar Borçlar Bakiye

Alacaklar Borçlar

Bakiye

Alacaklar Borçlar

Bakiye

Amerika Nortel Networks Inc.        41.466.950          (7.267.399)       34.199.550       46.399.059            (9.471.180)      36.927.879       47.614.139      (9.719.208)       37.894.931 

İrlanda Nortel Networks (Ireland) Limited          1.412.901                        -           1.412.901         1.376.846                          -          1.376.846         1.412.902                     -           1.412.902 

Kanada Nortel Networks Technology Corporation

            331.175               (44.848)            286.328                      -                            -                       -                        -                       -                        -   

Mısır Nortel Networks Inc. (Egypt Branch)             251.800                        -              251.800            248.661                          -             248.661            255.174                     -              255.174 

Avrupa Nortel Networks N.V.             130.218                        -              130.218            126.894                          -             126.894            130.217                     -              130.217 

Hindistan Nortel Networks (India) Private Limited               39.942                        -                39.942              24.224                          -               24.224              27.800                     -                27.800 

Hollanda Nortel Networks BV.               78.867                        -                78.867                      -                            -                       -                        -                       -                        -   

İtalya Nortel Networks S.p.A.               19.529                        -                19.529              19.031                          -               19.031              19.530                     -                19.530 

       43.731.381          (7.312.247)       36.419.134       48.194.715            (9.471.180)      38.723.535       49.459.762      (9.719.208)       39.740.554 

Meksika Nortel de México, S. de R.L. de C.V.                       -                 (14.272)             (14.272)                      -                   (13.908)            (13.908)                      -             (14.273)             (14.273)

Almanya Nortel GmbH                       -               (203.114)           (203.114)                      -                            -                       -                        -                       -                        -   

Fransa Nortel Networks S.A.               29.948               (86.624)             (56.676)            174.180                 (71.305)           102.875            178.744           (73.173)            105.571 

Kanada Nortel Networks Limited             475.732          (1.194.642)           (718.910)                      -                            -                       -                        -                       -                        -   

İngiltere Nortel Networks UK Limited          5.090.466          (5.636.633)           (546.167)                      -                            -                       -                        -                       -                        -   

Kanada Nortel Networks Limited - EMEA Sales                       -          (13.939.065)      (13.939.065)                      -                            -                       -                        -                       -                        -   

       49.327.528        (28.386.610)       20.940.920       48.368.895            (9.556.393)      38.812.502       49.638.506      (9.806.654)       39.831.852 

Ülke Şirket

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

 

Şirket’in ticari alacaklar ve borçlarına ilişkin kur ve likidite riski Not 21’de belirtilmiştir. 
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8. STOKLAR 

 
 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

İlk madde ve malzeme                32.851.311                       25.109.488 

Mamuller                42.785.607                       47.400.127 

Ticari mallar                34.650.961                       38.444.605 

Diğer stoklar                     924.849                            917.753 
Stok değer düşüş karşılığı                 (8.629.463)                       (8.855.448)

          102.583.265                     103.016.525    

 

 

Stok değer düşüş karşılığı hareketleri: 31 Mart 2016 31 Mart 2015

1 Ocak  açılış bakiyesi                 (8.855.448)                       (7.213.137)

Dönem içinde (ayrılan) / kullanılan karşılıklar                               -                                       -   
Yabancı para çevrim farkları                     225.985                          (906.114)

31 Mart kapanış bakiyesi                 (8.629.463)                       (8.119.251)

 

 
 

9. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 

 

 

Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Stok alımı için verilen sipariş avansları                6.112.052                    25.951.614    

Gelecek aylara ait peşin ödenmiş giderler                4.131.366                      4.818.986    

Yoldaki mallar                2.701.079                      1.946.039    

İş avansları                   300.972                         179.711    
             13.245.469                    32.896.350    

 
 

Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Gelecek yıllara ait peşin ödenmiş giderler                1.539.057                      1.098.957    
               1.539.057                      1.098.957    
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10.  MADDİ DURAN VARLIKLAR 

31 Mart 2016 tarihinde sona eren ara hesap dönemi içinde alınan maddi duran varlık tutarı 1.764.945 

TL'dir. Elden çıkarılan maddi duran varlıkların net defter değeri 86.280 TL olup, hurda satışlarını da 

içermektedir. (31 Mart 2015: alımlar 991.568 TL, elden çıkarılan maddi duran varlıkların net defter 

değeri 276.308 TL olup, hurda satışlarını içermektedir).  

 
 

11. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  
  

 Şerefiye 
  

Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Probil") ve Probil'in bağlı 

ortaklığı BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("BDH") hisselerini alım işlemi 11 

Ekim 2011 tarihinde tamamlanmıştır. 
 

Satın alım sırasında müşteri portföyünün rayiç değeri belirlenmiş olup, ayrı bir maddi olmayan duran 

varlık olarak tanımlanmıştır. Buna ilave olarak, satın alma sırasında stoklara ilişkin kar marjı dikkate 

alınarak rayiç değer düzeltmesi yapılmıştır. Transfer edilen bedel ile satın alınan net varlıkların toplam 

rayiç değeri arasındaki fark şerefiye olarak kayıtlara alınmıştır.  
 

Satın alım tarihi ile bilanço tarihi arasındaki dönem içerisinde şerefiye tutarına ilişkin değişimler 

aşağıda gösterilmiştir: 

 Şerefiye TL

Satın alım tarihi itibarıyla hesaplanan şerefiye                     33.820.858 

Yabancı para çevrim farkı 799.105

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla şerefiye 34.619.963

Yabancı para çevrim farkı (1.948.278)

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla şerefiye                  32.671.685    

Yabancı para çevrim farkı 6.445.996

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla şerefiye                  39.117.681    

Yabancı para çevrim farkı 3.383.369

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla şerefiye                  42.501.050    

Yabancı para çevrim farkı 10.789.757

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla şerefiye                  53.290.807    

Yabancı para çevrim farkı (1.359.945)

31 Mart 2016 tarihi itibarıyla şerefiye                  51.930.861    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 
1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 

ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

41 

 

11. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (devamı) 

   

 Şerefiye (devamı) 

 

Grup, Not 2.5.9’da belirtilen muhasebe politikaları uyarınca şerefiye tutarını değer düşüklüğü testine 

tabi tutmuştur. 

 

Şerefiye değer düşüklüğü testi için bağımsız bir değerleme firmasından Şirket değerinin tespitine 

yönelik bir değerleme raporu alınmıştır. Probil’in operasyonları, bulunduğu sektör, potansiyel 

gelecek dönem stratejileri dikkate alınarak, değerleme çalışmasının kapsamı en uygun olan gelir 

yaklaşımı çerçevesinde İndirgenmiş Nakit Akımı metodu (“İNA”) tercih edilmiştir. İNA yönteminin 

Probil’in operasyonlarından elde edilen gelir, karlılık ve nakit akışı açısından Şirket’in mevcut hisse 

değerini daha doğru yansıttığı düşünülmektedir. 1 Ocak 2016-31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan 

tahmini kar veya zarar tablosu ile Probil’in gelecek dönem potansiyel projeleri ve gelir kalemleri 

gözönüne alınarak değerleme raporu oluşturulmuştur. 

 

İNA metoduna göre, Şirket’in tahmini dönem nakit akımları bugünkü değerine indirgenmekte, 

böylelikle işletmenin gelecekteki nakit akımlarının bugünkü net değeri elde edilmektedir. 

 

Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (“AOSM”) ABD Doları bazlı %11,4 olarak hesaplanmıştır. 

Probil’in nihai dönem değeri hesaplanırken ABD Doları uzun vadeli EIU enflasyon beklenti raporu 

baz alınarak %1,8 nihai büyüme oranı öngörülmüştür. Şirket’in değerleme tarihi itibarıyla 27,3 

milyon ABD Doları net borcu bulunmaktadır. Şirket Yönetimi tahmini dönem boyunca herhangi bir 

yatırım harcaması öngörmemektedir. 

 

İNA metoduna göre hesaplanan Şirket değer aralığı 70,2-77,7 milyon ABD Doları aralığında 

hesaplanmıştır. Değerleme tarihi itibarıyla Şirket’in 27,3 milyon ABD Dolar net borcu dikkate 

alınarak hesaplanan Özsermaye Değeri ise 43,0-50,4 milyon ABD Doları aralığında 

hesaplanmaktadır.  

 

Yapılan duyarlılık analizine göre, AOSM’ nin % 10,9 ile % 11,9 aralığında değişmesi sonucunda 

Probil’ in hesaplanan makul Özsermaye değeri orta noktası 46,5 milyon ABD Doları olmak üzere 

43,0 milyon ile 50,4 milyon ABD Doları aralığındadır. 

 

Sonuç olarak, şerefiye olağan değer düşüklüğü testi için bağımsız bir değerleme firması tarafından 

hazırlanan değerleme raporu baz alınır. Probil’in yapmış olduğu analizler sonucu herhangi bir değer 

düşüklüğü tespit edilmemiştir. 



NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 
1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 

ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

42 

 

11. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (devamı) 
 

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

31 Mart 2016 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi olmayan duran varlık 

tutarı 1.798.935 TL olup elden çıkarılan bulunmamaktadır (31 Mart 2015 alımlar: 28.122 TL olup, 

elden çıkarılan bulunmamaktadır ). 

 

 

12. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 

 

31 Mart 2016 tarihinde sona eren ara hesap döneminde araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında 

TÜBİTAK’tan tahakkuk etmiş devlet teşviği bulunmamaktadır. (31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara 

hesap döneminde araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında TUBITAK’tan tahakkuk etmiş 

devlet teşviği 1.201.696 TL olup, tamamı Esas Faaliyetlerden Gelirler hesap grubunda gösterilmiştir). 

 

Grup, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde 

sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya 24 Kasım 2008 tarihinden itibaren hak kazanmıştır. 

 

Bu kapsamda Grup, 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla 115.241.146 TL tutarında ArGe teşvikinden doğan 

kurumlar vergisi indirimine hak kazanmış olup, bu tutar 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla kullanılmamış ve 

önümüzdeki dönemlere devretmiştir. (31 Mart 2015 tarihi itibarıyla 99.625.897 TL tutarında ArGe 

teşvikinden doğan kurumlar vergisi indirimine hak kazanmış olup bu tutarın 12.259.583 TL'si 31 Mart 

2015 tarihi itibarıyla kullanılmıştır). Grup kullanmadığı ArGe teşvikinden doğan kurumlar vergisi 

indirimi tutarı üzerinden ertelenmiş vergi varlığı hesaplamıştır (Not 18). 

  

31 Mart 2016 tarihinde sona eren ara hesap döneminde Grup’un 5746 No'lu Kanun kapsamında 

yararlandığı Gelir Vergisi teşvik tutarı 2.896.238 TL (31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap 

dönemi: 2.149.965 TL); 5746 ve 5510 No'lu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

kapsamında yararlandığı toplam Sigorta İşveren Payı teşvik tutarı ise 2.247.853 TL’ dir (31 Mart 2015 

tarihinde sona eren ara hesap dönemi: 1.673.567 TL). 
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13. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Garanti karşılıkları

                              -   0

Dava karşılıkları 4.085.216 4.309.760

Diğer borç ve gider karşılıkları 450.801 428.609

4.536.017 4.738.369

 

31 Mart 2016 tarihinde sona eren ara hesap döneminde Grup aleyhine açılmış davalar için 1.094.298 TL 

nakit çıkışı olmuştur (31 Aralık 2015: 4.201.720 TL).  

 

 K

u

l Dava Karşılıkları

Diğer 

Karşılıklar Toplam

              4.309.760              428.609           4.738.369 

Ayrılan karşılık                  390.367              300.939              691.306 

Konusu kalmayan karşılıklar                 (614.911)            (278.194)             (893.105)

Yabancı para çevrim farkları                            -                     (553)                    (553)

31 Mart 2016 kapanış               4.085.216              450.801           4.536.017 

1 Ocak 2016 açılış

 
 

K

u

l Dava Karşılıkları

Diğer 

Karşılıklar Toplam

              1.759.816           1.924.756           3.684.572 

Ayrılan karşılık               6.751.664              974.283           7.725.947 

Ödenen / konusu kalmayan karşılıklar              (4.201.720)         (2.474.331)          (6.676.051)

Yabancı para çevrim farkları                            -                    3.901                  3.901 

31 Aralık 2015 kapanış               4.309.760              428.609           4.738.369 

1 Ocak 2015 açılış

 

14. TAAHHÜTLER 
 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Grup'un bilanço dışı yükümlülükleri aşağıda 

sunulmuştur; 
 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Verilen teminat mektupları (*) 330.486.259 318.911.600

 

(*) 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla, Grup’un konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine 

vermiş olduğu teminat/rehin/ipotek bulunmamaktadır. 
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14.  TAAHHÜTLER (devamı) 
 

31 Mart 2016 ve 31Aralık 2015 tarihleri itibarıyla, Grup’un teminat / rehin / ipotek pozisyonuna ilişkin 

tabloları aşağıdaki gibidir: 

Şirket tarafından verilen Teminat, Rehin ve İpotekler (“TRİ”) 31 Mart 2016 31 Aralık 2015

A.Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu  TRİ’lerin Toplam 

Tutarı 330.486.259 318.911.600

B.Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar 

Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı - -

C.Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. 

Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla  Vermiş Olduğu TRİ’lerin 

Toplam Tutarı - -

D.Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı - -

i.   Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı - -

ii.  B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup 

Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı - -

iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş 

Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı - -

330.486.259 318.911.600

Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarının, Grup’un toplam özkaynak tutarına oranı %0’dır. 

 
 

Kira Sözleşmeleri 
 

Grup ile ESAS Gayrimenkul Grup EAG Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, İstanbul İli, 

Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi, 240EF3B-3C pafta, 3991 Ada, 14 parsel numaralı ve 15.744 m2 brüt 

alanlı gayrimenkulün ("Esas Aeropark") kiralanması hususunda 07 Haziran 2012 tarihinde bir kira 

sözleşmesi imzalanmıştır. Kira süresi 1 Mayıs 2013 tarihinden başlamak üzere 5 yıllık toplam kira bedeli 

6.339.816 ABD Doları +KDV olarak başlamış, 2014 yılında bedel kalan 4 yıl için 5.563.920 ABD 

Doları+KDV olarak revize edilmiştir. Kalan sözleşme süresi için kira ödemeleri 1. yıl için 1.046.756 

ABD Doları+KDV, 2. yıl için 1.339.848 ABD Doları+KDV, 3. yıl için 1.507.328 ABD Doları+KDV, 4. 

yıl için 1.669.988 ABD Doları+KDV tutarındadır. Kiralar her üç ayda bir peşin olarak ödenecektir. 

Kiralanan gayrimenkul Grup’un yeni Genel Müdürlük ve faaliyet binası olarak kullanılacaktır. 
 

Şirket bağlı ortaklığı Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (kiracı) ile Ahmet 

Bülent Koyuncuoğlu (kiralayan) arasında, Orhanlı Mah., İrfan Cad. No. 28, Tuzla, İstanbul adresinde 

bulunan gayrimenkulün fabrika binası olarak kullanılması amacıyla, 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren 

yürürlüğe girmek üzere, 5 yıl süreli bir kira sözleşmesi imzalanmıştır. Kira ödemeleri 1. yıl için 480.000 

ABD Doları+stopaj, 2. yıl için 504.000 ABD Doları+stopaj, 3. yıl için 529.200 ABD Doları+stopaj, 4. yıl 

için 603.288 ABD Doları+stopaj ve 5. yıl için 633.442 ABD Doları+stopaj tutarında olup kira bedelleri 

aylık ve peşin olarak ödenecektir. 
 

 Şirket (kiracı) ile Yudo Leon Mizrahi ve Salvo Özsarfati (kiralayanlar) arasında, İstanbul ili, Ümraniye 

İlçesi, İnkılap (Çakmak) Mahallesi, 50 Pafta, 1840 ada, 233 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde inşa 

edilen "Buyaka İş Merkezi" isimli kompleks içinde yer alan, C Blokta bulunan, 845m2 toplam alanı olan 

15. kat şirket ofisi olarak kullanılmaktadır. Kiralanan yerin 01.01.2016 tarihinden itibaren 15.kat için 

17.705 USD ödenecektir. Devam eden yıllarda yıllık kira bedeline uygulanacak olan artış oranı; yıllık %3 

olup devam eden dönemlerde aylık kira bedelleri 01.02.2016-31.01.2017 tarihleri arasında net 18.236 

USD ve 01.02.2017-31.01.2018 tarihleri arasında net 18.784 USD olarak ödenecektir. 
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14.  TAAHHÜTLER (devamı) 
 

Kira Sözleşmeleri (devamı) 

 
İptal edilemeyen faaliyet kiralamalarına 

  ilişkin taahhütler 31 Mart 2016 31 Aralık 2015

1 yıl içinde 8.612.848                              8.656.502 

1-5yıl arasında 8.346.311                            10.805.625 
                       16.959.159                            19.462.127    

           

          Verilen Garantiler 

  

 Şirket, konsolidasyon kapsamına giren iştiraklerinden Probil'in Cisco System International B.V. ile 

yapmış olduğu ürün tedariği anlaşmasından kaynaklanan borçlar için Cisco Systems B.V.'ye garanti 

vermiştir. 

 
 

 

15. SATIŞLAR VE SATILAN MALIN MALİYETİ 
  

 Satışlar: 

31 Mart 2016

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

31 Mart 2015

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

Yurtiçi satışlar 167.608.620 129.157.538

Amerika                 17.796.997                      17.786.004 

Asya                      667.347                           477.563 

Afrika                 14.145.042                      10.620.958 

Avrupa                   4.247.472                           852.550 

Yurtdışı satışlar                 36.856.858                      29.737.075 

Toplam satışlar 204.465.478 158.894.613

 

 

Satılan Malın Maliyeti: 

31 Mart 2016

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

31 Mart 2015

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

Malzeme giderleri 113.321.255 82.795.320

Personel giderleri 44.657.968 35.086.930

Servis/Destek giderleri 15.966.795 21.407.819

Amortisman giderleri 3.800.047 2.876.267

Kira giderleri 1.864.513 1.305.460

Nakliye 600.094 632.892

Diğer 1.773.045 1.323.362

181.983.717 145.428.050
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16. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER/ GİDERLER 

 

       

Esas Faaliyetlerden Gelirler

31 Mart 2016

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

31 Mart 2015

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

Ar-Ge teşviği                             -                          1.201.696    

Kur farkı geliri                4.890.913                                     -      

Reeskont faiz geliri (*)                   670.462                                     -      

Faiz gelirleri                   545.893                             76.648    

Servis gelirleri                     53.515    41.525

Hurda satış gelirleri                       6.475                               1.388    

Diğer gelirler ve karlar                   399.117    105.515

               6.566.375                        1.426.772    

 
      (*) Ticari işlemlere ilişkin reeskont geliri Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler hesabında 

muhasebeleştirilmiştir. 

 

 

Esas Faaliyetlerden Giderler

31 Mart 2016

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

31 Mart 2015

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

Kur farkı gideri                            -                       9.149.969    

Dava giderleri                1.634.407                           746.314    

Diğer vergi giderleri                   219.056                           357.041    

Diğer gider ve zararlar                   701.242                           163.545    

               2.554.705                      10.416.869    
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17. FİNANSMAN GELİRLERİ / (GİDERLERİ) 

 

Finansman Gelirleri

31 Mart 2016

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

31 Mart 2015

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

Kredilerden kaynaklanan kur farkı geliri                                -                        27.020.765 

Türev işlem geliri                             -      25.954

                               -                        27.046.719 

 
 

 

Finansman Giderleri

31 Mart 2016

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

31 Mart 2015

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

Banka faiz giderleri                 10.823.513                        6.112.966 

Kredilerden kaynaklanan kur farkı gideri                   8.496.997                                  -      

Teminat mektubu komisyonları                      755.603                           541.386 

Diğer finansal giderler                      780.925                             67.125 

                20.857.038                        6.721.477 

 
 

18. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 
 

31 Mart 2016

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

31 Mart 2015

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

Dönem vergi gideri                            -                         (50.432)

Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)              10.545.039                  (4.596.739)

             10.545.039                  (4.647.171)
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18. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 

 

31 Mart 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin hareketi 

aşağıdaki gibidir; 

1 Ocak 2016

 Dönem 

Geliri/(Gideri)

 Yabancı Para 

Çevrim Farkları 31 Mart 2016

Maddi ve maddi olmayan varlıklar            (9.628.160)             439.855                 299.681                 (8.888.624)

Ticari alacaklar          (41.139.634)             996.549              1.012.613               (39.130.472)

Ticari borçlar ve maliyet karşılıkları             2.240.615       (22.738.703)                 792.606               (19.705.482)

Stoklar ve devam eden sözleşmelere 

  ilişkin varlıklar             3.360.460        25.394.475            (1.034.792)                 27.720.143 

Alınan avanslar             2.168.521         (1.203.977)                 (10.344)                      954.200 

Çalışanlara ödenecek prim karşılıkları             2.272.264         (1.503.350)                   (1.804)                      767.110 

Kullanılmamış izin karşılıkları             1.002.494              (26.714)                 (24.585)                      951.195 

Kıdem ve özel emeklilik karşılıkları             4.155.527            (292.367)                 (95.120)                   3.768.040 

Ertelenmiş gelirler             6.279.027          1.130.530               (202.486)                   7.207.071 

Kullanılmayan ArGe indirimi           18.885.370          4.825.123               (662.265)                 23.048.228 

Taşınabilir mali zararlar             1.227.063          3.530.229               (163.244)                   4.594.048 

Diğer                774.025                (6.611)                 (19.507)                      747.907 
           (8.402.428)        10.545.039               (109.247)                   2.033.364 

 

1 Ocak 2015

 Dönem 

Geliri/(Gideri)

 Yabancı Para 

Çevrim Farkları 31 Mart 2015

Maddi ve maddi olmayan varlıklar (7.408.373)          (417.994)          (1.179.701)           (9.006.068)                

Ticari alacaklar (35.874.160)        2.064.013         (4.378.526)           (38.188.673)              

Ticari borçlar ve maliyet karşılıkları (3.268.110)          (87.248)            (415.950)              (3.771.308)                

Stoklar ve devam eden sözleşmelere 


ilişkin varlıklar 11.231.492          (2.815.983)       1.236.289            9.651.798                 

Alınan avanslar 1.298.299            (516.051)          131.094               913.342                    

Çalışanlara ödenecek prim karşılıkları 2.147.358            (1.641.109)       167.991               674.240                    

Kullanılmamış izin karşılıkları 865.312               (121.043)          101.195               845.464                    

Kıdem ve özel emeklilik karşılıkları 3.776.653            (361.259)          452.022               3.867.416                 

Ertelenmiş gelirler 11.381.215          (383.210)          1.405.946            12.403.951               

Kullanılmayan ArGe indirimi 15.991.423          (496.308)          1.978.067            17.473.182               

Taşınabilir mali zararlar 1.938.391            221.976            257.264               2.417.631                 

Diğer 355.997               (42.523)            42.084                 355.558                    

            2.435.497         (4.596.739)               (202.225)                 (2.363.467)

 

Bilanço tarihi itibarıyla, Grup’un gelecekte mahsup için kullanabileceği 22.970.239 TL kullanılmamış 

vergi zararı (31 Mart 2015: 12.088.155 TL) bulunmaktadır ve bu zararlara ait 4.594.048 TL (31 Mart 

2015: 2.417.631 TL) tutarındaki ertelenmiş vergi varlığı kayıtlara alınmıştır. 
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19. PAY BAŞINA (KAYIP) /KAZANÇ 
 

31 Mart 2016

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

31 Mart 2015

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

Hisse sayısı 64.864.800 64.864.800

Net dönem (zararı)/karı (1.767.771)             4.775.030                     

Pay başına (kayıp)/kazanç (0,0273)                  0,0736                           
 

Özet konsolide kar veya zarar tablosunda beyan edilen pay başına kazanç, net karın ilgili yıl içinde 

mevcut payların ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.  

  
 

20. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI  
 

22 Mart 2010 tarihi itibarıyla Şirket’in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olan David Arthur Walsh ve 

Joseph Patrick Huffsmith'in aynı zamanda Genband US LLC şirketinin de Yönetim Kurulunda üye 

olmalarından dolayı, 22 Mart 2010 tarihinden itibaren Genband US LLC ve bağlı şirketleri (bundan 

böyle “Genband” olarak anılacaktır) şirketleri Grup’un ilişkili şirketleri kapsamında 

değerlendirilmektedir.  
 

Grup’un 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla ilişkili şirketlerden olan alacakları aşağıdaki 

gibidir: 
 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Genband US LLC 17.226.516 17.903.265

Genband Ireland Ltd. 827.078 319.025

Genband Japan GK                                       -      41.917

Genband Telecommunications (UK)                               55.629                                 196.044    

Genband Telecomunicacoes                               79.299                                   81.376    

18.188.522 18.541.627

 

İlişkili taraflara ticari borçlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Genband Ireland Ltd.                             140.626                                   21.588    

Genband US LLC                               19.834                                   23.855    

                            160.460    45.443
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20. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 
 

31 Mart 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde ilişkili şirketlerle gerçekleştirilen 

önemli işlemler aşağıdaki gibidir: 
 

Satışlar

31 Mart 2016

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

31 Mart 2015

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

Genband US LLC                        17.895.294                            17.285.908    

Genband Ireland Ltd.                             674.145                                 634.251    

Genband Telecommunications(UK)                               41.698                                 104.456    

18.611.137 18.024.615

 

 

Alımlar

31 Mart 2016

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

31 Mart 2015

Tarihinde Sona 

Eren

Hesap Dönemi 

Genband Ireland Ltd.                             148.682                              1.421.818    

Kron Telekomunikasyon A.Ş.                                       -                                1.129.959    

Genband IUS LLC                                       -                                     26.102    

                            148.682                              2.577.879    

 

31 Mart 2016 tarihinde sona eren ara hesap dönemi içinde Grup üst yönetimi ile yönetim kuruluna 

ödenen ücret ve menfaatler toplamı 3.647.692 TL’dir (31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap 

döneminde yönetim ve denetim kuruluna ödenen ücret ve menfaatler toplamı 2.823.708 TL). 31 Mart 

2016 ve 31 Mart 2015 tarihleri itibarıyla Grup’un üst düzey yöneticilerinin Grup’tan kullanmış olduğu 

kredi bulunmamaktadır. 
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21. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
  

 Grup’un finansal risk yönetimi konusundaki politikaları aşağıda belirtilmiştir. 
 

 Kredi riski 
 

 Finansal varlıkların kayıtlı bilanço değerleri maruz kalınan maksimum kredi riskini göstermektedir. Raporlama tarihindeki azami kredi riskini gösteren tablo 

aşağıda sunulmuştur. 

31 Mart 2016 Diğer Alacaklar

İlişkili Taraf Diğer Diğer (*) Bankalardaki  Mevduat

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) 18.188.522 664.285.026 515.062 87.343.869

Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - -

(A) Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış 

              finansal varlıkların net defter değeri 17.807.492 522.078.850 515.062 87.343.869

(B) Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış 

              varlıkların net defter değeri (**) 381.030 142.206.176                     -                                       -      

Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - -

(C) Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - -

Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 20.618.297 - -

Değer düşüklüğü (-) - (20.618.297) - -

Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - -

Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - -

Değer düşüklüğü (-) - - - -

Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - -

(D) Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - -

Ticari Alacaklar

Alacaklar

 
(*) İndirilecek KDV, peşin ödenen vergi ve fonlar gibi finansal olmayan araçlar, diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar içerisine dahil edilmemiştir. 

(**) Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacakların 48.368.895 TL si Nortel alacaklarından oluşmaktadır. Bu alacaklara istinaden hukuki süreç ve 

belirsizlik devam ettiğinden dolayı karşılık ayrılmamıştır. 

  



NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 
1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 

ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

52 

 

21. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 

Kredi riski (devamı) 

 

31 Aralık 2015 Diğer Alacaklar

İlişkili Taraf Diğer Diğer (*) Bankalardaki  Mevduat

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) 18.541.627 687.170.682 397.045 225.682.937

Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - -

(A) Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış 

          finansal varlıkların net defter değeri
18.032.221 596.400.799 397.045 225.682.937

(B) Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış 

          varlıkların net defter değeri (**)
509.406 90.769.883                     -                                       -      

Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - -

(C) Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - -

Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 21.060.373 - -

Değer düşüklüğü (-) - (21.060.373) - -

Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - -

Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - -

Değer düşüklüğü (-) - - - -

Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - -

(D) Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - -

Ticari Alacaklar

 
(*) İndirilecek KDV, peşin ödenen vergi ve fonlar gibi finansal olmayan araçlar, diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar içerisine dahil edilmemiştir. 

(**) Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacakların 49.638.506 TL’si Nortel alacaklarından oluşmaktadır. Bu alacaklar için belirsizlik olduğundan 

dolayı karşılık ayrılmamıştır. 
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21. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(devamı) 

 

Kredi riski (devamı) 

 

Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların yaşlandırmalarına ilişkin bilgileri 

gösteren tablo aşağıda sunulmuştur. 

 

31 Mart 2016
Ticari 

Alacaklar

Diğer 

Alacaklar

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 48.261.264 -

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 25.294.814 -

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 13.232.856 -

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 7.429.378 -

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş 48.368.895 -

Toplam 142.587.206 -

 Alacaklar

 

31 Aralık 2015
Ticari 

Alacaklar

Diğer 

Alacaklar

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 19.776.922 -

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 3.332.034 -

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 9.656.393 -

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 8.875.434 -

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş           49.638.506    

Toplam 91.279.289 -

 Alacaklar

 

Likidite riski 

 

Grup, mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini zamanında yerine getirebilmek için yeterli tutarda nakit ve 

benzeri kaynağı bulundurarak likidite riskini yönetmektedir. 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri 

itibarıyla Grup’un likidite riskini gösteren tablo sonraki sayfada sunulmuştur. 
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21. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 

 

Likidite riski (devamı) 
 

31 Mart 2016

Sözleşme uyarınca vadeler Kayıtlı Değer 3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası

             591.615.655                          606.219.203               358.976.063                   234.930.036                  12.313.104 

Banka kredileri              333.773.513                          348.377.061               113.447.025                   234.930.036                                 -   

İlişkili taraflara ticari borçlar                     160.460                                 160.460                      160.460                                    -                                   -   

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar              257.681.682                          257.681.682               245.368.578                                    -                    12.313.104 

Beklenen vadeler Kayıtlı Değer
Beklenen nakit 

çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası

Türev Olmayan  Finansal Yükümlülükler

               35.164.662                            35.164.662                 30.628.645                       4.536.017                                 -   

Diğer kısa vadeli karşılıklar                  4.536.017                              4.536.017                                -                         4.536.017                                 -   

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar                27.014.852                            27.014.852                 27.014.852                                    -                                   -   

İlişkili olmayan taraflara  diğer borçlar (*)                  3.613.793                              3.613.793                   3.613.793                                    -                                   -   

Sözleşme uyarınca 

nakit çıkışlar toplamı

Türev Olmayan  Finansal Yükümlülükler

 

Grup yönetimi, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir. 

 

(*) Diğer borçlar ödenecek sosyal güvenlik kesintileri, gelir vergisi ve diğer vergilerden oluşmaktadır.  
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21. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 

 

Likidite riski (devamı) 
 
31 Aralık 2015

Sözleşme uyarınca vadeler Kayıtlı Değer 3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası

Türev Olmayan  Finansal Yükümlülükler              695.968.149                          716.692.411               439.151.113                   264.759.409                  12.781.889 

Banka kredileri              333.068.285                          353.792.547                 89.033.138                   264.759.409                                 -   

İlişkili taraflara ticari borçlar                       45.443                                   45.443                        45.443                                    -                                   -   

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar              362.854.421                          362.854.421               350.072.532                                    -                    12.781.889 

Beklenen vadeler Kayıtlı Değer

Beklenen nakit 

çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası

Türev Olmayan  Finansal Yükümlülükler                30.503.815                            30.503.815                 25.765.446                       4.738.369                                 -   

Diğer kısa vadeli karşılıklar                  4.738.369                              4.738.369                                -                         4.738.369                                 -   

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar                13.034.339                            13.034.339                 13.034.339                                    -                                   -   

İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar (*)                12.731.107                            12.731.107                 12.731.107                                    -                                   -   

Sözleşme uyarınca 

nakit çıkışlar toplamı

 

Grup yönetimi, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir. 

 

(*) Diğer borçlar ödenecek sosyal güvenlik kesintileri, gelir vergisi ve diğer vergilerden oluşmaktadır. 
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21. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(devamı) 

 

Likidite riski (devamı) 

 

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir: 

 

Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif 

piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir. 

 

İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede 

belirtilen borsa fiyatından başka direkt ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen 

fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir. 

 

Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun 

değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan 

girdilerden değerlenmiştir.  

 
Gerçeğe uygun değer hiyerarşisine göre; Nakit ve nakit benzerleri birinci seviyede yer alırken, tablodaki 

diğer finansal varlık ve yükümlülükler ikinci seviyede yer almaktadır. 

 

Faiz oranı riski 

 

Piyasa faiz oranlarının değişimi, faize duyarlı varlıkların kısa vadeli enstrümanlarda değerlendirilmesi 

suretiyle yönetilmektedir. Bilanço tarihleri itibarıyla; 

 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Sabit faizli finansal araçlar                    360.318.088                      516.970.805    

Finansal varlıklar (*)                      30.300.144                      187.084.434    

Finansal yükümlülükler                    330.017.944                      329.886.371    

Değişken faizli finansal araçlar                                     -                                         -      

Finansal yükümlülükler                                     -                                         -      

Faizsiz finansal araçlar                        3.755.569                          3.181.914    

Finansal yükümlülükler                        3.755.569                          3.181.914    
 

(*) 31 Mart 2016 ve 31Aralık 2015 tarihleri itibarıyla vadeli banka mevduatlarından oluşmaktadır. 

 

Kur riski 

 

Grup’un geçerli para birimi ABD $ olduğundan, kur riski genel olarak ABD$’nın TL ve diğer para 

birimleri karşısındaki değer değişikliğinden kaynaklanmaktadır. Grup, ABD$’nın diğer para birimleri 

karşısında değer kazanmasından veya değer kaybetmesinden etkilenmemek için varlıklarını mümkün 

olduğu ölçüde yükümlülükleri ile uyumlu olarak değerlendirmekte ve sözleşmeye bağlı giderlerini 

mümkün olduğu ölçüde sözleşme para birimi cinsinden yüklenmektedir.  

 
31 Mart 2016 31 Mart 2015

İhracat                      36.856.858    29.737.075

İthalat                      70.338.802    63.741.040
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21. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 

Kur riski (devamı) 

 

Grup’un 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla döviz varlık ve yükümlülüklerini gösteren döviz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir.  
 

Orjinal Para Birimi

31 Mart 2016 TL Karşılığı (*) TL Avro CAD GBP TAKA Diğer

Dönen Varlıklar                  309.176.404             294.687.562             2.761.885               -              74.094             14.027.976              588.845.600 

Nakit ve nakit benzerleri                 30.159.627               22.359.304                800.414               -              73.492             13.527.976              543.025.595    

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar               148.909.682             143.368.256             1.641.253               -                   602                            -                  33.374.132    

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar                      458.638                    440.893                          -                 -                      -                    500.000                               -      

Peşin ödenmiş giderler                 79.254.068               78.240.820                314.588               -                      -                              -                       490.019    

Diğer dönen varlıklar                 50.394.389               50.278.289                    5.630               -                      -                              -                  11.955.854    

TOPLAM VARLIKLAR (A)                  309.176.404             294.687.562             2.761.885               -              74.094             14.027.976              588.845.600 

Kısa Vadeli Yükümlülükler                  376.299.532             371.184.580             1.539.196          4.306              3.182                  238.514                17.838.092 

Kısa vadeli borçlanmalar                  276.708.445             276.708.445                          -                 -                      -                              -                                 -   

İlişkili olmayan taraflara  ticari borçlar                    57.742.499               52.651.034             1.535.197          3.138              3.182                  238.514                16.847.604 

İlişkili olmayan taraflardan diğer borçlar                      3.606.582                 3.600.599                          -                 -                      -                              -                       729.634 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar                    27.013.854               26.996.350                    3.999          1.168                    -                              -                       260.854 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar                      6.710.923                 6.710.923                          -                 -                      -                              -                                 -   

Diğer kısa vadeli karşılıklar                      4.517.229                 4.517.229                          -                 -                      -                              -                                 -   

Uzun Vadeli Yükümlülükler                    20.073.205               20.073.205                          -                 -                      -                              -                                 -   

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar                    20.073.205               20.073.205                          -                 -                      -                              -                                 -   

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (B)                  396.372.737             391.257.785             1.539.196          4.306              3.182                  238.514                17.838.092 

Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) 

Pozisyonu (A-B)                  (87.196.334)              (96.570.223)             1.222.689        (4.306)            70.912             13.789.462              571.007.508  
(*)  Grup’un geçerli para birimi ABD $ olduğu için, ABD $ haricindeki para birimleri gösterilmiştir. Yukarıdaki tabloda yabancı para birimleri orijinal 

para birimi tutarlarıyla gösterilmiş, TL karşılıkları ise dönem sonu kurları kullanılarak hesaplanmıştır. 
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21. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 

Kur riski (devamı) 
 

31 Aralık 2015 TL Karşılığı (*) TL Avro CAD GBP TAKA Diğer

Dönen Varlıklar                230.670.927      216.714.939      2.865.403                   -               62.797     15.361.031      579.561.650 

Nakit ve nakit benzerleri                  58.084.253        49.582.078      1.455.245                   -               61.726     15.358.695      535.666.291 

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar                118.104.174      113.899.625      1.040.627                   -                    511                   -          37.590.930 

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar                       397.045             397.045                   -                     -                       -                     -                         -   

Peşin ödenmiş giderler                  18.066.540        17.095.629         297.433                   -                    560              2.336             612.103 

Diğer dönen varlıklar                  36.018.915        35.740.562           72.098                   -                       -                     -            5.692.326 

TOPLAM VARLIKLAR (A)                230.670.927      216.714.939      2.865.403                   -               62.797     15.361.031      579.561.650 

Kısa Vadeli Yükümlülükler                417.175.437      412.562.934      1.290.374             3.138               1.357                   -          19.204.072 

Kısa vadeli borçlanmalar                274.616.439      274.616.439                   -                     -                       -                     -                         -   

İlişkili olmayan taraflara  ticari borçlar                  95.397.802        90.793.273      1.290.374             3.138               1.357                   -          18.276.863 

İlişkili olmayan taraflardan diğer borçlar                  12.750.707        12.745.554                   -                     -                       -                     -               599.186 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar                  13.034.339        13.031.518                   -                     -                       -                     -               328.023 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar                  16.637.781        16.637.781                   -                     -                       -                     -                         -   

Diğer kısa vadeli karşılıklar                    4.738.369          4.738.369                   -                     -                       -                     -                         -   

Uzun Vadeli Yükümlülükler                  20.513.651        20.513.651                   -                     -                       -                     -                         -   

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar                  20.513.651        20.513.651                   -                     -                       -                     -                         -   

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (B)                437.689.088      433.076.585      1.290.374             3.138               1.357                   -          19.204.072 

Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) 

Pozisyonu (A-B)              (207.018.161)    (216.361.646)      1.575.029           (3.138)             61.440     15.361.031      560.357.578 

Orjinal Para Birimi

 
 

(*) Grup’un geçerli para birimi ABD $ olduğu için, ABD $ haricindeki para birimleri gösterilmiştir. Yukarıdaki tabloda yabancı para birimleri orijinal para 

birimi tutarlarıyla gösterilmiş, TL karşılıkları ise dönem sonu kurları kullanılarak hesaplanmıştır. 
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21. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(devamı) 
 

Kur riski (devamı) 

Değer kazanması Değer kaybetmesi

TL net varlık / yükümlülüğü                      (9.657.022)                  9.657.022 

TL riskinden korunan kısım (-)                                    -                                -   

(1) TL Net Etkisi                      (9.657.022)                  9.657.022 

Avro net varlık / yükümlülüğü                          392.251                   (392.251)

Avro riskinden korunan kısım (-)                                    -                                -   

(2) Avro Net Etkisi                          392.251                   (392.251)

Diğer döviz net varlık / yükümlülüğü                          545.138                   (545.138)

Diğer döviz riskinden korunan kısım (-)                                    -                                -   

(3) Diğer Döviz Varlıkları Net Etkisi                          545.138                   (545.138)

TOPLAM (1+2+3)                      (8.719.633)                  8.719.633 

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu

Diğer döviz kurlarının ABD Doları karşısında  % 10 değer kazanması / kaybetmesi  halinde:

31 Mart 2016

Kar/(Zarar)

TL’nin ABD Doları karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi halinde:

Avro’nun ABD Doları karşısında  % 10  değer kazanması / kaybetmesi halinde:

Değer kazanması Değer kaybetmesi

TL net varlık / yükümlülüğü                    (21.636.165)                21.636.165 

TL riskinden korunan kısım (-)                                    -                                -   

(1) TL Net Etkisi                    (21.636.165)                21.636.165 

Avro net varlık / yükümlülüğü                          500.481                   (500.481)

Avro riskinden korunan kısım (-)                                    -                                -   

(2) Avro Net Etkisi                          500.481                   (500.481)

Diğer döviz net varlık / yükümlülüğü                          433.868                   (433.868)

Diğer döviz riskinden korunan kısım (-)                                    -                                -   

(3) Diğer Döviz Varlıkları Net Etkisi                          433.868                   (433.868)

TOPLAM (1+2+3)                    (20.701.816)                20.701.816 

Kar/(Zarar)

31 Aralık 2015

TL’nin ABD Doları karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi halinde:

Avro’nun ABD Doları karşısında  % 10  değer kazanması / kaybetmesi halinde:

Diğer döviz kurlarının ABD Doları karşısında  % 10 değer kazanması / kaybetmesi  halinde:

 

 

 



NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 
1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 

ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

60 

 

 

22. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

  

Bulunmamaktadır.  

 

23. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA 

ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE 

ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR  

 

Bulunmamaktadır.  

 


